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Nu sali przedstawiciele kolejarskiej rzeszy. Foto: M. Fleischer

Dzień Kolejarza 88
l»^v„aYi j5, kolejarze polscy obchodzili swoje branżowe święto.
, ypadlo »no w trudnej sytuacji gospodarczej i społecznej 
kraju. Przedstawiciele bytomskiego węzła PKP, w miniona 
środę, gościli na swej akademii okolicznościowej min. człon
ka K\V PZPR, I sekretarza KM Romualda l-rbańskiego , pre
zydenta miasta Witolda Mączarowskicgo. wiceprzewodniczącego 
MRN Jerzego Kantora, przewodniczącego RM PRON Bolesła
wa Lewandowskiego. Przybył też przedstawiciel Śląskiej DOKP 
dyr. lal ward Mazur.

Rolę. jaką w naszej gospodar
ce i życiu codziennym obywateli 
spełniają Polskie Koleje Pań
stwowe, trudno przecenić. Setki 
iysięcy stalowych torów oplata 
teraj, to po nich dzień i noc to
czą się kola przewożące niemal 
wszystko. Praca kolejarzy jest 
-trudna szczególnie w warunkach 
inwestycyjnych zapóźnień jakie 
dotknęły PKP. Odrabianie tego 
Wymaga nie tylko ogromnych 
nakładów finansowych lecz tak
że niewyobrażalnego wysiłku lu
dzi. Stąd też kolejnictwo jest 
jedna z tych dziedzin, w której 
aktywnie działa ruch wynalaz- 
czo-racjonalizatorski. Tu na ko
lei stale się coś modernizuje, 
poprawia a czasem i łata. Mówił

o tym w swoim wystąpieniu na
czelnik stacji Bytom — Janus* 
Chrzanowski.

Nasz tak mocno uprzemysło
wiony region stawia przed kole
jarzami bytomskiego węzła bar
dzo wysokie zadania. Za I półro
cze br. plan przewozów wykona
li z nadwyżką 123 tys. 455 ton, 
co wobec zadań do analogiczne
go okresu roku ubiegłego stano
wi 461 tys. 827 ton więcej! Rów
nież Górnośląskie Koleje Dojaz
dowe wykonały swój półroczny 
plan w 101 procentach. Lepiej 
wykorzystywano tabor. środki 
trakcyjne. W Bytomiu kolejarze

„Piec-Bud” ma 40 lal

Reforma
-eóż w tym nowego
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W Bytomskim Przedsiębior
stwie Budowy Pieców Przemy
słowych nie mówi się o reformie. 
Pewnie, że nie można od niej 
uciec. Stale obowiązują jakieś 
wskaźniki, do których trzeba się 
dopasować, ale nie taka to zno
wu nowość.

Jeśli natomiast potraktować 
reformę jako sposób ekonomicz
nego myślenia, liczenie rzeczywi
stych efektów, a nie zasług, to 
mgr Piotr Bialik —• naczelny dy
rektor ,,Piec-Budu” zapewnia, że 
u nich te zasady obowiązywały 
od początku. Firma obchodzi 
właśnie swoje 40-lecie i nigdy 
bez względu na formę rozliczania 
się z inwestorem, nie była defi
cytowa. Może sprawiła to kon
kurencja istniejąca wśród spe
cjalistycznych przedsiębiorstw, a 
może rozsądek i fachowe przy
gotowanie dyrektorów, do któ
rych firma zawsze miała wielkie 
szczęście. Dość, że bytomskie 
Piece są ewenementem na na
szym przemysłowym firmamen
cie i to z kilku względów.

Kiedy innym opadają ręce z 
wszelakiej niemożności, tłumaczą 
się trudnymi "do pokonania ba
rierami, brakiem rąk do pracy 
— tutaj nie słyszy się narzekań.

Fluktuacja kadr? — praktycz
nie ten problem nie istnieje. 
.Spośród 1420 osób załogi ogrom
ną większość stanowią ludzie z 
ponad 20-letnim stażem. Nie
mało jest nazwisk związanych z 
firmą od początków jej. istnienia. 
Fachowców najwyższej klasy, 
którzy z ogromną łatwością zna
leźliby robotę wszędzie. ale 
wierni są swemu zakładowi, czu
ją się z nim związani. Ta kadra 
to najpewniejszy kapitał dyr.

Bialika i wielokrotnie podkreśla 
to z dumą i uznaniem dla ich 
pracy. Odchodzą czasem młodzi i 
są to zwykle ci, którzy nigdzie 
nie zagrzeją miejsca na dłużej.

Braki kadrowe? — Można by 
"zatrudnić nawet 100 dodatko
wych osób. Pozwoliłoby to na 
przyjęcie -nowych zleceń, 1 rozsze
rzenie oferty, ale to wymaga 
wysokich kwalifikacji i rzetelno
ści. Coraz o nie trudniej.

Zarobki? — Naturalnie, że 
każdy chciałby mieć więcej. Ale 
ludzie umieją liczyć. Zarabiają 
nie najgorzej, podreperowaniem 
domowego budżetu jest wyjazd 
na budowę eksportową, realny, 
a nie w obietnicach. Nie bez zna
czenia jest też solidność i ranga 
firmy, w której dba się o spra
wy pracowników.

Mieszkania? — To niewiary
godne, ale lista oczekujących za
wiera tylko 42 osoby. Część 
chciałaby się przeprowadzić do 
większego lokum, część to ludzie 
samotni, a rzeczywiście pilnych 
do załatwienia jest 18 mieszkań.

Wczasy, kolonie? — Mają luk
susowy dom w Lądku Zdroju, 
poza sezonem wykorzystywany 
jako .sanatorium dla innych. Nie 
dopłacają więc do jego utrzyma
nia. Na zasadach bezdewizowej 
wymiany, można też wyjechać 
do 5 miejscowości w NRD, 2 na 
Węgrzech, do Czechosłowacji .i 
Jugosławii. Dzieci mają placów
kę w Żywcu i korzystają z 2 
ośrodków na terenie NRD.

Dba się tu o dawnych pracow
ników, którzy przeszli na emery
turę, IV Liceum Ogólnokształ-
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Marzyło im się dostatnie, we
sołe życie, podróże po Polsce, 
forsa i samochody, którymi bę
dą imponować dziewczynom. 
Środkiem do cela miały być roz
boje i kradzieże, bo innych źró
deł dochodu nie byli w stanie 
wymyślić.

Ci kandydaci na „światowców” 
przebywają teraz w areszcie po
dejrzani o czynną napaść na tak
sówkarza. Przyznali się do winy 
L£l-e ^est. to jedyne przestępstwo

leczną wydarzeniu pisała prasa 
my również, bowiem była to jed
na z poważniejszych spraw, któ
re miały ostatnio miejsce na te
renie Bytomia. Dla służb krymi
nalnych byłb to dodatkowo bar
dzo trudne dochodzenie, bo ujaw
nienie sprawców rozpoczęło się 
°d poszukiwania przysłowiowej 
Wy w stogu siana i to na tere
nie dwóch miast. Sukces milicji 
był tym większy, że czwórka na
pastników nie figurowała dotąd 
w sądowych rejestrach.

Przypomnijmy fakty:
31 lipca br. o godz. 23.30 dwóch 

Pdodych ludzi zatrzymało taksów
kę na ul. Wolności w Zabrzu. 
*Nedy wsiadali do wozu, dołą- 
fzyła do nich jeszcze dwójka ko- 
1 egów. Zamówili kurs do dziel
nicy Biskupice, a tam zmienili za
miar i kazali się wieźć do Rokit- 
“‘cy. Droga w ten rejon wiedzie 

.fkzez miechowicki las w Byto- 
£kU ‘ tam’ w Pobliżu Szybu Za
chodniego doszło do napadu. By- 

kitka minut po półnoćy. Jeden

z pasażerów siedzący z tyłu przy
łożył kierowcy nóż do gardła i 
usiłowano go obezwładnić tam
ponem nasączonym eterem. Męż
czyzna na miejscu z przodu, za
trzymywał w tym czasie auto. 
Napastnicy zabrali taksówkarzo
wi zegarek, saszetkę z dokumen-

Poszkodowany kierowca taksów
ki zapamiętał rysopis dwóch na
pastników. Sporządzony portret 
pamięciowy powędrował do wszy 
stkich jednostek MO na terenie 
województwa, z poleceniem ty
powania podobnych osobników. 
Równocześnie wertowano karto-

Sprawna akcja milicji i społeczeństwa

Sprawcy napadu 
na taksówkarza ujęci!

tamr, 15 tys. zł, wyrzucili go na 
pobocze, a sami zawrócili w kie
runku Zabrza.

Krzyk poszkodowanego usły
szeli ludzie. Z portierni znajdu
jącego się w sąsiedztwie „Prod-' 
rynu” zadzwoniono na milicję. 
Na miejsce przybyła grupa opera-' 
cyjna bytomskiego MUSW. po
wiadomiony oficer dyżurny Wo
jewódzkiego Urzędu zarządził blo
kadę dróg, połączonymi silami 
funkcjonariuszy z naszego miasta, 
Zabrza, Rudy Sl„ Tarnowskich 
Gór i Gliwic. Odcięcie drogi u- 
cieczki nie dało jednak rezulta
tów, bandyci przedostali się poza 
kordon.

Rozpoczęło się żmudne śledz
two i dla organów ścigania na
stąpił ogromnie pracowity okres.

teki ■ karanych wcześniej za zbliżo 
ne przestępstwa. Sprawdzano je 
na wszelki wypadek i w Byto
miu, i w Zabrzu, choć pewne po
szlaki wskazywały, że mogą to 
być mieszkańcy Biskupic. Znajo
mość terenu, użycie gwarowego 
określenia rejonu domów, znane
go tylko miejscowym, kazały zwró 
cić uwagę przede wszystkim na tę 
właśnie dzielnicę Zabrza. Póź
niej te przypuszczenia okazały się 
trafne.

Szukano też samochodu — „fia
ta 125p — taxi" koloru morskie
go. Został on odnaleziony 3 dni 
później, na poboczu drogi szyb
kiego ruchu w Gliwicach, z za
tartymi numerami bocznymi i 
zdjętym oznakowaniem taksówki 
na dachu. W aucie zabezpieczono

wiele śladów linii papilarnych. I 
znowu zaczęła się mozolna praca 
nad konfrontowaniem zebranych 
odcisków z tymi, posiadanymi w 
rejestrach. Wyglądało jednak na 
to, że napadu dokonali amatorzy 
debiutujący w przestępczym fa
chu.

Reakcją na zamieszczony w lo
kalnej prasie komunikat, wraz z 
portretami pamięciowymi spraw
ców, były liczne informacje na
pływające od społeczeństwa. Na
czelnik wydziału kryminalnego 
MUSW w Bytomiu — mjr Stani
sław Wolan specjalnie prosił by 
za tę chęć pomocy, społeczne za
angażowanie i współpracę złożyć 
mieszkańcom serdeczne podzięko
wania.

Wszystkie sygnały skrupulatnie 
sprawdzano, Prowadzone docho
dzenie pozwoliło ustalić, że jed
nym z poszukiwanych może być 
19-ietni mieszkaniec Zabrza. Nie 
zastano go w domu. Siad wiódł do. 
Niska, w woj. tarnobrzeskim, skąd 
pochodził zaprzyjaźniony z nim 
kolega. Niezwłocznie udała się 
lam grupa operacyjna i potwier
dziły się przypuszczenia. Zabrza- 
nina już tam nie było, ale jego 
rówieśnik nie byt zaskoczony wi
zytą milicjantów. Widział swoją 
podobiznę w gazetach i spodzie
wał się zatrzymania. Znalezienie 
pozostałej trójki! dla doświadczo 
ńych funkcjonariuszy było już 
tylko formalnością, ewentualnie
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Czyżby nowa afera 

dołmomitowa?

Skala życiawna
cenzurowanym

A więc mamy kolejną aferę 
dolomitową. I to w zaledwie kil
kanaście miesięcy po odbloko
waniu .sprawy" tabletek dolomi
towych produkowanych przez 
Zakłady Chemiczno-Farmaceu- 
tyczne „VIS" w Katowicach. Nie 
będziemy wracać do tej w sumie 
żenującej historii, która zbulwer
sowała całą opinię publiczną i nie 
tylko, wzbudzając u tej pierwszej 
nieuzasadniony lęk przed spoży
waniem tabletek zawierających 
rzekomo substancje kancerogen
ne. czyli azbest.

Mimo że nikt nie neguje fak
tu konieczności uzupełniania nie
doboru magnezu w naszym orga
nizmie, to jednak kolejna inicja
tywa Górniczych Zakładów Do
lomitowych w Bytomiu napotka
ła na zdecydowany sprzeciw. 
Liczni naukowcy, najświatlejsze 
umysły odpowiedzialne za stan 
zdrowia społecznego od wielu lat 
są gorącymi - orędownikami ko
rzystania z dolomitu spożywcze
go, jako najprostszego środka u- 
zupełnianiającego niedobór tego 
pierwiastka w organizmie. Jego 
niedobór to podatność na nowo
twory, zawały, kamicę szczawio
wą i cholesterolową, alergie. 
Lista ta jest znacznie dłuższa, a 
wszystkie choroby cywilizacyjne, 
zdaniem przewodniczącego i za
łożyciela Towarzystwa Magnezo
wego, dr Jana Durlacha z Fran
cji, są m.in. konsekwencją niedo
boru magnezu w wodzie, glebie, 
świecie roślin i zwierząt, a tym 
samym łańcuchu żywieniowym 
ludzi.

W styczniu tego roku Górnicze 
Zakłady Dolomitowe, poprzez Za
kład Przetwórczy Dolomitu „Dol- 
pes" zwróciły się do Głównego 
Inspektoratu Sanitarnego w War
szawie z pismem w sprawie reje
stracji preparatu o nazwie „Do
lomit—- naturalny węglan wap
nia i magnezu", jako środka 
spożywczego. Ambitni inżyniero
wie i naukowcy z Górniczych 
Zakładów Dolomitowych i Insty
tutu Materiałów -Ogniotrwałych 
w Gliwicach doszli do wniosku, 
że dostępny — do te j pory na ryn
ku dolomit w tabletkach w ce
nie 140 złotych za opakowanie 
może być zbyt drogi, zwłaszcza 
dla ludzi o niskich dochodach. 
Dlatego też istnieje konieczność 
wprowadzenia na rynek środka 
tańszego, którym miał być dolo
mit sproszkowany, być może w 
cenie nawet o połowę niższej od 
dolomitu tabletkowanego. Na po
zór wszystko więc wyglądało 
bardzo prosto i przejrzyście, 
tym bardziej, że sproszkowany 
dolomit pochodził z tego samego 
złoża, tj. Ołdrzychowieaeh na 
Dolnym Śląsku, co produkowane 
tabletki.

W przekonaniu, że rejestracja 
tak potrzebnego preparatu zdro
wotnego jest tylko kwestią krót
kiego okresu czasu. Górnicze Za
kłady Dolomitowe najspokojniej 
czekały na, stosowną odpowiedź. 
Główny Inspektorat Sanitarny w 
swym piśmie z 20 lipca zawiado
mił producenta, że nie wyraża 
zgody na zarejestrowanie prepa
ratu. Uzasadnia argumentami 
dobrze znanymi opinii publicznej
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Na przełomie tygodnia
O interwencjach straży pożarnej informuje kpt. poi. — Zdzi

sław Winnicki:
5 września przyjęto wezwanie na ul. Wiosny Ludów 28. Paliło 

się w piwnicy niezamieszkałego domku fińskiego. Wyglądało to 
groźnie, ale ogień szybko ugaszono.

Pozostałe wyjazdy:
— likwidowanie zadymienia pochodzącego z tablicy bezpiecz

nikowej przy ul. Mazurskiej 3,
— tlące się śmietniki na pl. Dzierżyńskiego i przy ul. Żerom

skiego 8.
— otwarcie mieszkania na drugim piętrze, przy ul. Czarnec

kiego, w którym zasłabła właścicielka,
— pompowanie zalanych wodą pomieszczeń w Zakładach Prze

mysłu Odzieżowego w Radzionkowie,
— gaszenie podpalonych szmat, w piwnicy, przy ul. Pstrowskie

go i.

O wydarzeniach z kroniki mi
licyjnej informuje rzecznik pra
sowy Miejskiego Urzędu Spraw 
Wewnętrznych — kpt. mgr Sta
nisław Surowiec:

30 sierpnia " — Włamanie do 
altanki w ogródkach działko
wych przy ul. Tulipanów. Zło
dziej otworzył drzwi dopasowa
nym kluczem i skradł wyposaże
nie wartości 30 tys. zł.

Z samochodów ..fiat 126p” za
parkowanych pod domami przy 
ul. Miczurina 52 i Adamka 28 
zdjęto wszystkie koła. z „malu
cha” stojącego przy ul. Adamka 
26 —— 2 koła.

Ustalono sprawców włamania 
do sklepu „Hi-Fi” nr 144. Sa td 
chłopcy w wieku 14 1 15 lat. za 
trzecim wspólnikiem, również 15- 
latlciem, trwają poszukiwania. 
Zatrzymano 26-letniego miesz
kańca Piekar Sl. podejrzanego o 
włamanie do altanki przy ul. 
Siemianowickiej i 18-Iatka. po
dejrzanego o włamania do skle
pów.

Ujawniono 3 osoby prowadzą
ce pojazdy w stanie nietrzeź
wym.

31 sierpnia — Przez wypchnię
te okno na parterze, złodzieje 
dostali się do budynku ZSZ hu
ty „Bobrek” i skradli szkolne 
sprzetv. wstępnie oszacowane 
na 500 tys. zł. 50 tys. zł strat 
poniósł właściciel okradzionego 
mieszkania przy ul. Wojska Pol
skiego 141. gdzie sorawea dostał 
się po wybiciu szyby.

Zatrzymano 19-latka, podejrza
nego o dokonanie włamania do 
baru „Relax”.

Na ul. Odrzańskiej „fiat 126p" 
zjechał niespodziewanie na lewą

stronę drogi i zderzył się z mo
torowerem „Simson”. Kierowca 
„malucha” nie zatrzymał się na 
miejscu wypadku, a 17-Ietni pa
sażer „Simsona”, w stanie cięż
kim przebywa w szpitalu. Ogól
nych potłuczeń doznał 15-latek, 
skręcający w lewo motorowerem 
r-ń ul. Miechowickiej bez zasygna
lizowania manewru i dostał się 
pod koła „syreny”, której zaje
chał drogę.

1 września — Ujęto sprawców 
napadu na taksówkarza z Za
brza, (piszemy o tym w oddziel
nym artykule).

Po powrocie z urlopu, właści
ciel mieszkania przy ul. Feliń
skiego 125 zastał wypchnięte 
drzwi balkonowe i okradzione 
wnętrze na sumę 150 tys. zł. Z 
piwnicy, przy ul. Szymaly 13 
zginęły 2 wiertarki.

Na ul. Budryka potrącony zo
stał przez „malucha” przecho
dzień. który wtargnął na jezdnię 
w miejscu niedozwolonym. Po 
udzieleniu pierwszej pomocy le
karskiej. pacjent samowolnie 
oddalił się Ze szpitala.

Ujawniono 2 nietrzeźwych, 
kierujących motorowerami.

2 września — Na parkingu pod 
restauracją „Sztygarka” okra
dziono BMW z rejestracja RFN, 
z „fiata 126p”. stojącego przy ul. 
Bieruta 55, zdjęto 4 koła. Odna
leziono nńzbitą. skradzioną 
wcześniej „ladę”. Ustalono 
sprawcę, którym okazał się syn 
właściciela.

Na ul. K. Miarki „mercedes” 
potrącił 70-letnią pieszą. pra
widłowo przechodzącą jezdnię. 
Poszkodowana przebywa w szpi
talu. Po udzieleniu pomocy le-

jarskiej zwolniony został do do
mu nietrzeźwy przechodzień któ
ry wszedł na przejście dla pie
szych. na skrzyżowaniu ulic 
Strzelców Bytomskich i 9 Maja. 
tuż pod koła motocykla.

Na ul. Bieruta ujawniono nie-, 
trzeźwiego kierowcę ..łady”, na 
ul. Myśliwskiej kierującego fia
tem 125, na ul. Matejki — pro
wadzącego „malucha”.

3 września — Przy pomocy do
pasowanego klucza okradziono 
„mercedesa" zaparkowanego przy 
ul. Chorzowskiej 51. Straty — 
114 tys. zł.

Zatrzymano 2 mężczyzn w wie
ku 29 i 25 lat podejrzanych o 
kradzież, prawie 50 tys. zł. na 
szkodę mieszkańca Tarnowskich 
Gór.

4 września — Na ul. Mani
festu Lipcowego zatrzymano nie
trzeźwego kierowcę „fiata 126p”.

Zlikwidowano obnośny punkt 
handlu alkoholem na ul. Wało
wej.

5 września — Z magazynu — 
szatni Bytomskiego Przedsiębior
stwa Robót Budowlanych, po wy
łamaniu kłódki i zamków, skra
dziono narzędzia wartości 243 
tys. zł. Okradziono zakład zegar
mistrzowski przy ul. Pstrowskie
go. Ustalono już podejrzanego, 
trwają za nim poszukiwania. W 
budynku przy ul. Chorzowskiej 
5 i 18 włamano się do dwóch 
piwnic.

W hotelu robotniczym huty 
„Bobrek” .pchnięty .zosał nożem 
mężczyzna, który musiał być 
poddany natychmiastowej opera
cji.

Z nieznanych jeszcz przyczyn 
na ul. Nowo Witczaka „maluch” 
zjechał na lewa stronę jezdni i 
wywrócił się. Kierowca w stanie 
ciężkim przebywa w szpitalu.

Na ul. Gliwickiej. Batorego i 
Żołnierza Polskiego ujawniono 
prowadzących pojazdy w stanie 
nietrzeźwym.

6 września — W nocy. o godz 
2.30 zatrzymano sprawcę włama
nia do „fiata 126p" zaparkowa
nego na ul. Łużyckiej. Złodziej 
nie działał sam. Ujawniono też 
włamania do pięciu innych, sto
jących tam samochodów.

życie i prawo Mayka poszła w... Sas
Nauka jednak poszła w... las, choć wszystko 

powinno wskazywać, że doświadczenia życiowe, 
przez jakie Adam i Bogdan już przeszli musiały 
ich czegoś nauczyć. Pierwszy raz zasiedli na 
ławie sądowej, kiedy starali się zrealizować po
mysł okradzenia jakiegoś samochodu a potem 
urządzenia nim przejażdżki po mieście. Zdołali 
zrealizować tylko część planu. Pozostałe marze
nia trzeba było odłożyć na rok i cztery miesią
ce, gdyż na tyle opiewał wydany wyrok. Odsie
dzieli go razem, w jednym z więzień i prawie 
równocześnie znaleźli się na wolności.

Znajomość, a chyba i przyjaźń trwała od 
szkolnej ławki, tej z podstawówki. Fotpm zdo
byli zawód murarza, ale ostatnio wcale nie 
spieszyło im się do pracy. Obydwaj byli uro
dzeni w 1969 roku więc chyba ta lekcja z prze
szłości powinna na trwałe zapisać się w pa
mięci. A że pamięć mieli dobrą, 11 marca br. 
spotkali się w mieszkaniu Adama, który dyspo
nował stałą przepustką na kopalnię. Ale tego 
dnia zrobił sobie wolny dzień pracy. Ponieważ 
potrzeba jest matką wynalazków, zakiełkowała 
myśl by powtórzyć skok z przeszłości, ale oczy
wiście z znacznie lepszym rezultatem. Wybór 
padł na biura kopalni.

Wieczorem, pokrzepieni piwkiem, wypitym w 
restauracji „Pod Mostem” wyruszyli. Adam bez 
trudu przeszedł na teren kopalni posługując się 
przepustką, Bogdan zaś przeskoczył przez par
kan. By nie wpaść na kogoś, kto mógłby żądać 
wyjaśnień, co robią o tej porze na terenie ko
palni, ukryli się w tłumie górników w łaźni. 
Gdy ostatnia zmiana zjechała na dół, oni także 
opuścili dotychczasowe schronienie, udając się 
pod jeden z biurowych budynków. Po wybiciu 
szyby znaleźli w przeszukiwanych pokojach tyl
ko dwa kalkulatory i paczkę kawy. Był to 
marny łup, wart tylko 21 tysięcy złotych. Wie-

dząc, że nic tu po nich, opuścili kopalnię, ale 
przez parkan.

Piechotą dotarli pod dom handlowy „Hermes”. 
Dla pełnego bezpieczeństwa obeszli go dwukrot
nie. W trakcie lustracji dostrzegli pękniętą szy
bę. Wybicie jej nie było już żadnym proble
mem. Ze stoiska sportowego zabrali worki że
glarskie potrzebne do pakowania łupów. Sporo 
czasu spędzili przy stoisku radiowo-telewizyj
nym, pakując do worków radia, kolumny, głoś
niki, taśmy itp. Potem postanowili się odpo
wiednio ubrać, więc ze stoisk z odzieżą znik
nęły koszule, swetry, skórzane kurtki męskie 
i damskie, czapki z nutrii. Nie pogardzili też 
futrem z nutrii. Ponieważ zostało jeszcze na 
stoiskach wiele potrzebnych im rzeczy, zaczęli 
zapełniać plecaki sprzętem, turystycznym, nar
ciarskim, biżuterią, zegarkami a nawet firan
kami.

Objuczeni dotarli na przystanek autobusowy 
i około godziny piątej znaleźli się w Swierklań- 
cu, gdzie podzielili sprawiedliwie cały łup. 
Adam schował go na strychu domu. w którym 
mieszkał, Bogdan zaś, po kątach pokoju. Do 
czasu aresztowania część zdobyczy z nocnej 
wyprawy sprzedali, rozdali, zostawiając sobie 
najcenniejsze towary. Dzięki temu milicja mo
gła odzyskać futro, radia, kurtki itp. towary.

Przyznali się do włamania, a w składanych 
wyjaśnieniach, udostępnionych przez Prokura
turę Rejonową, podważali jedynie ilość i war
tość wyszczególnionych w protokole inwentary
zacji powlamaniowej towarów, która sięgała 
kwoty prawie dwóch milionów złotych. Zostali 
oskarżeni na mocy artykułu 20S — kto kradnie 
w sposób szczególnie zuchwały lub z włama
niem, podlega karze pozbawienia wolności od 
roku do 16 lat.

A. Stawski

i września młodzież szkól ogólnokształcących rozpoczęła od nauki 
stania » kolejce po podręczniki szkolne. Foto: M. Fleischer

Sprawcy
(DOKOŃCZENIE ZE STR. 1)
kwestią czasu, gdyby wspólnicy 
napadu wyruszyli gdzieś w Pol
skę. Przygotowano listy gończe, 
ale nie trzeba było ich rozsyłać po 
kraju. Nazajutrz, 1 września, już 
w Zabrzu, zatrzymano pozosta
łych. Właśnie wrócili z wojaży.

Wszyscy mają po 19 lat. Dwóch 
jest mieszkańcami Niska, dwóch 
Zabrza. Nie byli dotąd nigdy ka
rani. U progu lata zrezygnowali 
z pracy, aby — jak mówią — za
bawić się przed rozpoczęciem 
służby wojskowej. Chcieli mieć 
pieniądze, chcieli zaimponować ró 
wieśnikom szpanem i samochoda
mi. To nic, że żaden z nich nie 
posiadał prawa jazdy i nie potra
fił nawet prowadzić samochodu. 
Jeździli na pierwszym lub dru
gim biegu, wyciskając i 140 km 
na godzinę. Pojazdy nie wytrzy
mywały takiej próby, te zagrani
czne również, więc porzucali je.

KSP »OŚWIATA«
uruchamia we wrześniu br.

K UR S Y
języków obcych
- ANGIELSKIEGO
- NIEMIECKIEGO

metodą tradycyjną i przyspieszoną dla dzieci i młodzieży.
Zapewniamy podręczniki, nagrania 

i wysoko kwalifikowaną kadrę lektorów.
Zapisy przyjmuje

Ośrodek Szkolenia, Bytom, ul. Bieruta 120 
(Zespół Szkół Górniczych) do godziny 18.09.

155kr

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Katowicach 

REJONOWY OŚRODEK KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO 

W BYTOMIU 
organizuje kursy:

— spawania gazowego i elektrycznego
— kwalifikacyjne czeladniczo-mistrzowskie
— palaczy kotłów centralnego ogrzewania
— kosztorysowania w budownictwie
— malarzy-tapeciarzy
— naprawy odbiorników radiowych i telewizyjnych
— mechaniki pojazdowej
— lakiernictwa samochodowego
— agentów-sprzedawców
— bukieciarstwa
— kierowników małej gastronomii
— gospodników
— kroju i szycia I II. III stopnia
— haftu maszynowego i ręcznego
— kalkulacji cen i usług w zakładzie rzemieślniczym
— minimum sanitarnego

oraz na zlecenie zakładów pracy: obsługi suwnic, obsługi i konser
wacji dźwigów, kierowców wózków akumulatorowych i spalinowych, 
obsługi butli tlenowych, obsługi autoklawów, obsługi elektrowcia- 
gu. obsługi pistoletu ..GROM", eksploatacji urządzeń elektroenerge
tycznych, szkolenie p.pożarowe, bhp i inne.

Zapisv i informacje codziennie w godzinach 8.00—16.00 w REJONOWYM 
OŚRODKU KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO 41-902 Bytom, ul. Katowic
ka 17, teł. 81-43-37 oraz w podległych Ośrodkach Ksztacenia Zawodo
wego:

42-600 Tarnowskie Góry, ul. Okrzei 2, tel. 85-29-60.
41-709 Ruda Slaska, ul. Świerczewskiego 8. tel 48-65-94.
41-600 Świętochłowice ul. Kontandra 8 tel 45-57-56.

1501c r

napadu
już bezużyteczne. To nie były ich 
auta.

Dochodzenie ciągle wzbogaca się 
o nowe szczegóły. Już wiadomo, 
że grupa ta, w nieco zmienionym 
składzie, ma na swym koncie in
ny napad na taksówkarza, doko
nany. 27 łipca w Nisku. Śledztwo 
trwa. (ETT)

Zatrudnimy
maszynistkę

Redakcja „Życia Bytom
skiego” zatrudni biegłą ma- 
szystnistkę. Warunki do omó
wienia telefonicznie (81-06-79) 
lub osobiście od poniedziałku 
do piątku w godzinach od 10 
do 15.

ŻYCIE BYTOMSKIE STR. 2



Dzień Kolejarza
(DOKOŃCZENIE ZE STR, 1)

potrafią też oszczędzać. Lokomo- 
tywownia zaoszczędziła 82,5 ton 
paliwa i smarów wartości 6 min 
zł. Zwiększono ilość regenerowa
nych części zamiennych, a także 
uzyskano znaczną oszczędność 
węgla, energii elektrycznej i wo
dy. Górnośląskie Koleje Dojaz
dowe zaoszczędziły w sumie po
nad 41 ton paliwa. Racjonalizato
rzy z ZDK dzięki zgłoszonym i 
wdrożonym projektom uzyskali 
16 min zł oszczędności i na szcze
blu Śląskiej DOKP zajęli I 
miejsce.

Kolejarze pracując w szczegól
nie trudnych warunkach tech
nicznych odczuwają też ogromne 
braki" kadrowe. W poszczególnych 
zespołach produkcyjnych kształ
tują się one w granicach od 10 
do 20 proc., a czasem dochodzą 
do 35 proc. braku ludzi na sta-

nowiskach pracy. Trzeba zaiste 
wielkiego hartu ducha, odpowie
dzialności i umiłowania swej 
pracy by mimo wszystkich kło
potów osiągać takie efekty. 
Dlatego też podczas tegoroczne
go święta wielu bytomskich ko
lejarzy wyróżnionych zostało 
państwowymi i branżowymi od
znaczeniami.

Krzyż Kawalerski Orderu Od
rodzenia Polski otrzymał kiero
wnik oddziału dyspozycji trak
cyjnej Tadeusz Skorupka. Wrę
czono też 13 złotych odznak, 
„Przodujący Kolejarz”, i 52 sre
brne odznaki, dwie osoby wyróż
niono odznaka ,.’7a zasługi dla 
transportu'’, zaś 10 pracowników 
bytomskiego węzła udekorowano 
odznaką „Za zasługi w pracach 
społecznych dla Bytomia”, przy
znawaną przez Radę Miejską 
PRON.

m

Ważne dla rodziców 
przewlekle chorych dzieci

Informowaliśmy już o inicjatywie Śląskiego Klubu Miłośni
ków Radiescezji działającego przy Stronnictwie Demokratycz
nym. Jego członkowie — zwolennicy niekonwencjonalnych metod 
leczenia postanowili objąć opieką dzieci z niedowładem kończyn 
spowodowanym porażeniem mózgowym, z padaczką, chorobą Ld- 
tle’a, ze schorzeniami kręgosłupa. Opieka będzie sprawowana pod 
pełnym nadzorem medycznym i ma ona polegać na zdiagnozowa- 
niu małych pacjentów, zabiegach masażu, doradztwie dotyczącym 
dietetyki, kuracji ziołowych, hydroterapii, bioenergoterapii, diag
nostyki radiestezyjnej oraz ogólnej rehabilitacji prowadzonej w 
warunkach domowych.

Propozycja spotkała się z dużym zainteresowaniem. Rodzice 
zgłosili 40 dzieci, chcąc wykorzystać jeszcze tę szansę pomocy 
swoim pociechom. Powtarzamy tę informację, bowiem być może 
nie dotarła do osób mających przewlekle chore dzieci, chętnych 
do skorzystania z tej możliwości.

D-a opiekunów (bez małych pacjentów) zarówno tych, którzy 
zgłosili się wcześniej, jak i tych, którzy dopiero teraz dowiedzieli 
się o inicjatywie miłośników radiescezji organizowane jest ze
branie informacyjne. Odbędzie się ono 19 września o godz. 17.30, 
w siedzibie Stronnictwa Demokratycznego, przy ul. 1 Maja 36.

(et)

(DOKOŃCZENIE ZE STR. 1)

cące, dla którego „Piec-Bud" jest 
zakładem opiekuńczym każdemu 
życzy takiego mecenasa, a ostat
nio załoga sprawiła ogromną ra
dość „Alfie”, przekazując na 
konto klubu młodzieży niepełno
sprawnej 100 tys, zł. Nie myślą 
więc tylko o sobie, choć niektó
rzy właśnie bezwzględnymi pra
wami reformy tłumaczą swoją 
niechęć do pomagania innym.

O wynikach ekonomicznych 
nie piszę. Firma mocno stoi na 
nogach, bankructwo jej nie gro
zi, a przeciwnie, przygotowują 
się do rozpoczęcia kolejnych bu
dów za twarde' dewizy. Ubiegło
roczny wskaźnik wzrostu pro
dukcji eksportowej, w porówna
niu z rokiem 1986 wyniósł u nich 
224 procenty i nadal wzrasta.

Teraz posiadają duży potencjał 
i 400 ludzi w NRD. wznoszą spe
cjalistyczne obiekty w Czechosło
wacji. Wcześniej realizowali 
kontrakty także w Bułgarii, na 
Węgrzech, w RFN, Holandii, 
Grecji, a nawet w tak egzotycz
nych krajach jak Wietnam i Ko
rea.

Są liczącą się firmą w swojej 
specjalności. Budują baterie kok

sownicze, kominy żelbetowe, si
losy dla rolnictwa i przemysłu. 
Słowem wszelkie piece przemy
słowe, we wszystkich branżach. 
Zarówno krajowej konstrukcji, 
jak i na licencji zagranicznej.

Reżim technologiczny jest tu 
szczególnie surowy, a wymagania 
naprawdę wysokie. Nie może być 
inaczej, jeśli weźmie się pod 
uwagę przeznaczenie obiektów. 
Użyte materiały muszą mieć 
atest wytrzymałości i odporności 
na wysokie temperatury, a wy
konawstwo po prostu nie może 
być wadliwe. Sprawdza się to 
wszystko na kolejnych etapach, 
a ewentualna fuszerka byłaby 
zwyczajnie nieopłacalna. Choćby 
dlatego, że droga na budowę 
100-metrowego komina jest mo
zolna i wiedzie po klamrach po
konywanych na piechotę. Dopie
ro od 150 metrów montuje się 
windy. Ale to oczywiście nie 
kwestia drogi, tylko zawodowej 
rzetelności i wymagań kontra
hentów. W każdym razie rekla
macji się nie notuje, podobnie 
jak kar za zwlokę. Bo „Piece” 
realizują zadania nie tylko solid
nie, ale i terminowo.

Przedsiębiorstwo cieszy się do
brą opinią, choć kierowanie ta

kim kolosem rozproszonym na 
terenie 6 województw i za gra
nicą jest dodatkowym utrudnie
niem.

„Piec-Bud” z Bytomia ma swój 
udział w powstawaniu wielu zna
czących w naszej gospodarce 
obiektów. W elektrowni Bełcha
tów wznosili 2 kominy, z któ
rych każdy miał 300 metrów wy
sokości, a wewnątrz 6 przewo
dów stalowych o średnicy 6,60 m. 
Oni wykonali 11 prawie 120- 
metrowych skomplikowanych 
technologicznie wież, przy wszy
stkich blokach energetycznych 
Bełchatowa. Budowali oddział 
trapezowania i powlekania blach 
w hucie „Florian” w Świętochło
wicach. To tylko niektóre z naj
większych inwestycji.

Są wyróżniającym się przed
siębiorstwem. Mają na to po
twierdzenie w sztandarze prze
chodnim zdobytym na własność, 
czołowych lokatach zajmowa
nych w najróżniejszych współ za- 
wodnictwach. To cieszy, ale naj
większą satysfakcją jest nie tyl
ko uznanie przełożonych, ale 
własna załoga, która ceni sobie 
swoją firmę. A tak właśnie jest 
w „Piec-Budzie”.

Miała to być opowieść o za
kładzie, któremu dobrze wiedzie 
się w tak trudnych czasach. Wy
szła najprawdziwsza laurka, ale 
oni na nią przez te 40 lat na
prawdę zasłużyli.

(ctt)

Skała
(DOKOŃCZENIE ZE STR. 1)

z minionej kampanii antydołomi- 
towej, której skutki do dziś są 
odczuwalne, mimo oficjalnej re
habilitacji dolomitu. Zrozumieć 
tego, samymi tylko kategoriami 
logiki, po prostu się nie da.

Naczelny inżynier Górniczych 
Zja kładów Dolomitowych Witold 
Baran sądzi, iż jedną z przyczyn 
odmownej decyzji jest nieuzasad
niona obawa przed przedawko
waniem preparatu. Zaznacza jed
nak, że płaska łyżeczka do her
baty jest najzupełniej wystarcza
jącą dzienną -dawką, o czym 
zresztą informuje stosowna ety
kieta. Natomiast dolomit w Chle
bie, to zaledwie pół procenta jego 
wagi. Być może dodaje, że także 
nazwa producenta odstrasza de
cydentów. Nie pozostaje więc nic 
innego jak tylko szukać mecenasa 
w świecie medyczno-farmaceu- 
tycznym, który zgodziłby się fir
mować preparat. Na razie nie za
łamujemy rąk. nie poddajemy się 
i dalej toczymy papierkową wal
kę o sproszkowany dolomit. Każ
da partia, dodaje, jest badana. 
Wpierw, kruszony do 0,2 milime
tra poddany jest suszeniu w su
szarce elektrycznej w temperatu
rze blisko 400 stopni. Potem po
nownie mielony w młynie stru
mieniowym. Każda partia. 500

życia
kilogramów, jest badana na o- 
becność wszystkich pierwiastków 
mogących występować w sprosz
kowanym dolomicie. Każda taka 
partia ma atest przechowywany 
w Zakładach Dolomitowych. Do
piero po tym dostarcza się ten 
produkt zakładom „VIS” czy 
„Społem"'.

„Technokraci” z Bytomia i Gli
wic mają za sobą silnego sprzy
mierzeńca w postaci Polskiego 
Towarzystwa Magnezologicznego, 
które niejednokrotnie wspierało 
ich poczynania. W swych opi
niach stwierdzało m.in. „że suro
wiec ten przewyższa wiele in
nych dolomitów stosowanych w 
świecie do produkcji preparatów 
spożywczych i farmaceutycznych. 
Nasze możliwości dają podstawy 
zaspokojenia nie tylko krajowych 
potrzeb, ale także podjęcia zys
kownego eksportu". Równocześ
nie na paradoks zakrawa i to, że 
zakłady otrzymały zgodę właści
wych organów na podjęcie dzia
łalności eksportowej. Mariusz 
Długajczyk, kierownik jednostki 
innowacyjno-wdrożeniowej za
kładów nie obawia się zmniej
szenia produkcji, choć katowicki 
..VIS” złożył zamówienie tylko 
na 60 ton. Szukamy innych chęt
nych na rynku krajowym (poza 
Katowicami i Łodzią). Być może 
zaczniemy eksportować do 6 firm

zagranicznych jeszcze w tym 
roku. Niemniej jednak obawiam 
się. dodaje, że wkrótce może 
dojść do sprowadzania naszego 
dolomitu z tych firm pod jakąś 
inną nazwą, jeśli negatywny sto
sunek decydentów nie zmieni się. 
Mimo tych przeciwności pracuje
my nad kolejnymi 8 wyrobami z 
których światło dzienne ujrzą 
dwa, trzy preparaty. Ale to nor
malne w tego typu pracach ba
dawczo-rozwojowych. Nasze po
czynania wspiera także Stowa
rzyszenie Zdrowy Człowiek, tar
gi żywności w Tarnowie oraz 
Pol-Agroma w Poznaniu które to 
są jedną z form wałki o nasz do
lomit w tej postaci.

„Dolpes” nie skapitulował mi
mo odmowy na złożone odwoła
nie skierowane pod adresem De

partamentu Farmacji Ministerstwa 
Zdrowia i Opieki Społecznej. Za
powiada- się więc uporczywa po
lemika a na razie wnioski są ta
kie: ludzie mogą być zdrowsi, ci 
których na to stać zażywają ta
bletki dolomitowe, ale on sam, 
tyle że sproszkowany," jest zda
niem decydentów zakazany. Pro
ducent musi czekać. Kto więc, 
tym ludziom działającym w do
brze pojętym interesie społecz
nym przywróci wiarę w sens 
pracy dla zdrowia człowieka? Na 
pytanie czy obaj rozmówcy nadal 
zażywają preparat zarówno w 
tabletkach jak i sproszkowany z 
linii pilotującej, odpowiadają 
zgodnym chórem — tak!!!

JACEK STAW1ARSKI

Zr’>t dy w 1935 roku, a więc nie- 
\ jj długo po zniesieniu prohi

bicji w USA, skontaktowa
li się dwa alkoholicy, stworzona 
została szansa, by świat spróbo
wał trzeźwieć. Obaj wiedzieli, że 
są nieuleczalnie chorymi ludźmi. 
Ale tez zrozumieli, że tylko al- 
koholik może pomóc alkohońko- 
wi. % ten sposob, w najwiek- 
szym skrócie, zrodził się ruch a- 
nonimowych alkoholików, czyli 
AA. który rozprzestrzenił się po 
wielu, bo 56 krajach świata. Tak
że i u nas, choć obejmuje swym 
zasięgiem tylko niewielką grupę 
potrzebujących pomocy.

Organizacja ta, działa w opar
ciu o swoiste zasady „braterstwa”. 
Nie ma tam apeli, kazań, nawo
ływania, gróźb. Każdy zaś z u- 
czestników spotkania dokonuje 
swoistej ekspiacji: wyjawia pub
licznie. we własnym gronie, his
torię swego życia i okoliczności, 
'v jakich trafił na dno. To właś
nie jest jedynym instrumentem 
oddziaływania. „Owa" spowiedź 
Wytwarza swoiste więzi rpiędzy 
członkami, jest. drogą wiodącą do 
Rozumienia tej prawdy, że po- 
moc okazana innym wiedzie do 
dźwigania samego siebie.

Ola nich nie jest ważne, czy no- 
'Vv członek tej społeczności mie- 

już halucynacje, bywa w sta-

ŚWIAT PRÓBUJE TRZEŹWIEĆ

nie delirium obcuje z „białymi 
myszkami” (ostatnie stadium cho
roby alkoholowej) czy też dopie
ro co zorientował się, że bez kie
liszka żyć nie może. Każdego z 
nich spotka w gronie AA to sa
mo, życzliwe i serdeczne przyję
cie, ta sama chęć niesienia pomo
cy. Ważne jest bowiem to, by w 
momencie, gdy organizm natar
czywie upomina się o stalą daw
kę tego jedynie „społecznie akcep 
towanego narkotyku”, był przy 
nim ktoś, kto pomoże, wesprze, 
porozmawia, zrozumie.

Alkoholik „suchy” w danym 
momencie, tzn. niepijący. wspo
maga „mokrego” jednocześnie po
magając sobie. Przez cały czas 
bowiem toczy się walka o to, by 
alkoholik wytrzymał jeden jedy
ny dzień, a potem dni kolejne. 
Nie można oczywiście od niego 
wymagać, by od razu zaprzestał 
pić, ale nie można także dopuś
cić do tego by po przerwie sięg
nął choćby po jeden kieliszek, bo 
za nim pójdą następne i następne

— aż do smutnego końca. Walka 
z nałogiem to nic innego jak tyl
ko bezustanne zmaganie się'wła
sne z kieliszkiem.

A nonimowi Alkoholicy na J\. swoich zamkniętych sesjach 
odmawiają podobno taką 

modlitwę: Boże, daj mi trzeź
wość przyjmowania rzeczy, któ
rych nie mogę zmienić, daj mi 
odwagę, bym mógł zmieniać te, 
które mogą zmienić i daj mąd
rość, bym odróżniał jedne od dru

gich. Ta modlitwa trzeźwości (nie
gdyś podobno „modlitwa o pogo
dę ducha” Marka Aureliusza) w 
swej istocie jest niezwykle pra
gmatyczna. Uciekali przed świa
tem, sobą, korzystając z kamu
flażu, jaki dawał alkohol. Teraz 
chcą się z powrotem w tym świe
cie odnaleźć, zmagają się z sy
tuacjami stresowymi jak i daw
niej, ale bez iluzji, którą dawał 
„mocny trunek”.

Życiorysy, a raczej „piciorysy”, 
tych którzy chcą coś na ten te

mat powiedzieć są wprost prze
rażające. Jeden wysiał piciem 
matkę na tamten świat, drugi z 
kolei po pijaku przejechał czło
wieka. inny zgwałcił dziewczynę 
nie wiedząc, że to własna córka. 
Kolejny zaś opowiada: alkohol
był moim wymiarem, moją potę
gą, tlenem. Nie przypominam so
bie ostatniego kieliszka, ale pro
szę mi wierzyć, pamiętam moją 
pierwszą kawę z mlekiem i cza
sem na wspomnienie tego łzy mi 
się kręcą. Przez pierwsze 10 mi
nut starałem się podnieść fili
żankę do ust, w końcu ją rozbi
łem. Dostałem drugą z rurką. I 
wszyscy się z tego śmiali. Posze
dłem do doktora, by mi pomógł. 
To działo się 12 lat temu. Odtąd 
'nie opuszczam Anonimowych Al
koholików.

Ludzie, którzy odbili się od dna, 
którzy przeszli piekło w walce z 
nałogiem, stwierdzają na ogół 
jednomyślnie, że są inni, bardziej 
wyrozumiali, tolerancyjni, życz
liwsi. Poza tym dodają, że dla

tych skupionych w AA jesteśmy 
kimś. dla innych zaś natomiast... 
Czasami można odczuć, że bliźni 
są z tego niezadowoleni że prze
stałem pić. Gdy byłem nałogoto- 
cem to sytuacja była klarowna. 
Otoczenie czuło się ode mnie le
psze. Swoim zachowaniem popra
wiałem im samopoczucie. Mieli 
swoje wady a'e były w cieniu mo
jej wielkiej wady — alkoholiz
mu. Teraz świat stanął na gło
wie. Przestał pić. Teraz okazuje 
się bowiem, że to ja jestem kimś, 
pokazałem charakter. Czy nie 
mam czasami pokus? Mam, a 
jakże. Ale jakoś udaje mi się ich 
uniknąć. Dziś wydaje mi się, że 
nie dam się namówić na alkoho
lowy romans. Ale czy jutro nic 
się nie zmieni?...
1~7~ orzystamy i my — podob- 

nie jak na całym świecie 
— z. lecznictwa odwykowe

go, farmakologii, pomocy psy
chiatrycznej. Lecznictwo antyal
koholowe w skali kraju dysponu
je niewiele ponad 3300 łóżkami 
i blisko 450 poradniami. Wzrosła 
liczba pacjentów przystępujących 
do dobrowolnego leczenia — pra
wie 120 tysięcy osób. Może jest 
to pierwszy dowód na zwrot w 
społecznie pożądanym kierunku? 
Może i chcemy naprawdę trzeź
wieć? (j.s.)
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Od 16 bm. nowa ekspozycja w Muzeum Górnośląskim

Życie rodzinne na przełomie wieków
Sale Muzeum Górnośląskiego 

w Bytomiu zapełniła nowa, sta
ła ekspozycja etnograficzna, któ
rej autorzy dali tytuł: ,,Z życia 
ludu śląskiego na przełomie 
XIX i XX wieku". Przedstawia

tywnych grup — rozbarskiej, w 
okręgu przemysłowym i cieszyń
skiej — na terenach rolniczych 
południowej części Górnego Ślą
ska.

Ożenek. zasadniczy moment 
rozpoczęcia nowego, samodzielne-

Na wystawie zobaczyć można 
kompletnie wyposażoną tzw. izbę 
. paradną która pełniła wy
łącznie funkcje reprezentacyjne. 
Nowożeńcy zapełniali ją: dwu
drzwiową szafą z szufladą, ko
modą, bieliźniarką, stołem o to
czonych nogach, wyplatanymi 
krzesłami zdobionymi profilowa
nymi oparciami, kanapą z plu
szowym obiciem, wysokim lu
strem w ozdobnych ramach na 
konsolce, wahadłowym szafko
wym zegarem no i oczywiście 
łóżkiem zwieńczonym toczonymi 
ozdobami. Przywiązywano także 
dużą wagę do dekoracyjności te
go paradnego pomieszczenia. Na 
ścianach wieszano obrazy o te
matyce sakralnej, liczne zdjęcia 
rodzinne a łóżka i stoły nakry
wano płóciennymi haftowanymi 
lub pluszowymi obrusami i kapa
mi. Oprócz tego młodzi wnosili 
w posagu liczne zestawy ubio
rów oraz drobny sprzęt domowy, 
niezbędny do codziennego ży
cia. Przedmioty te, bogato pre
zentowane na wystawie, są ty
powymi elementami wyposażenia 
mieszkań zarówno robotniczych 
jak i chłopskich w tej przemy
słowej części Górnego Śląska.

Zupełnie inaczej, wręcz od
miennie prezentuje się w swej 
materialnej formie kultura ludo
wa Śląska Cieszyńskiego. Obrzęd 
weselny został tylko zasygnali
zowany poprzez pokaz odświęt
nych strojów ludowych z począt
ku naszego stulecia. Wystawa 
ukazuje przede wszystkim stro
je kobiet: panny młodej, druhny, 
starościny, matki. Najistotniej
szą częścią wyposażenia panny 
młodej na nową drogę życia, by
ła jeszcze na początku wieku 
drewniana, malowana skrzynia 
wianna zwana ,,trówłą”. Groma
dzono w niej przez lata, a to za
leżało od stopnia zamożności ro-

cna najistotniejsze dziedziny ży
cia społeczności zamieszkującej go życia prezentowany jest na 
we wsiach, a także osadach tej ekspozycji orszakiem wesel-

Wystawa etnograficzna była jeszcze „w proszku". Odwiedziliśmy 
tymczasem ekspozycję archeologiczną. Na pierwszym planie wczes
nośredniowieczna łódź tzw. dłubanka.

przemysłowych na terenie et
nicznego Górnego Śląska na 
przełomie wieku.

Celem tej wystawy jest szero
ka prezentacja życia społeczno
ści górnośląskiej według po
rządku wydarzeń rodzinnych i 
kalendarza zwyczajów dorocz
nych oraz prac gospodarskich. 
To narodziny dziecka, obrzęd 
weselny, początki dorastania po
tomstwa oraz elementy żegna
nia, odchodzącego na zawsze 
członka rodziny. Tradycja wesel
na prezentowana jest zespołem 
strojów i sprzętów domowych 
dwóch najbardziej reprezenta

nyrn z Rozbarku z parą nowo
żeńców, drużbów, starostów, ro
dziców. A wszystko to w trady
cyjnych strojach z tego regionu 
z przełomu XIX i XX wieku, 
noszonych w rodzinach rolni
czych. Przy ożenku pojawiały się 
w każdej śląskiej rodzinie nowe 
sprzęty. Już wówczas obowizy- 
wala moda na meble wyrabiane 
aktualnie, sprzedawane w mia
stach. Stąd też, po 1880 roku, 
upowszechniły się meble jedno
barwne, fornirowane, będące ty
powym zestawem izby chłopskiej 
i robotniczej w części przemysło
wej Górnego Śląska.

dżiny panny młodej, odpowiednią 
ilość elementów stroju weselne
go.

Na pewno baczniejszą uwa
gę zwiedzających zwracać bę
dzie spora kolekcja srebrnych 
ozdób kobiecych wykonanych 
przez cieszyńskich złotników i 
srebrników z przełomu wieków. 
Wykonane zostały technikami 
odlewu, filigranu i tłoczenia 
Pozostałe prezentowane ekspona
ty to najniezbędniejsze meble i 
sprzęty jakie młodzi małżonko- 
w o wnosili do wspólnego gospo
darstwa, bądź też zdobywali sa
mi. Na wyróżnienie zasługują: 
malowana szafa zwana „olmary- 
ja”. stół, stołki czyli „zydle”, ma
lowane łóżka w elementy roślin
ne i geometryczne, półki do usta
wiania talerzy i zawieszania gar
nuszków oraz obrazy malowane 
na płótnie i szkle o tematyce re
ligijnej. Sporo jest' także mniej
szych użytkowych naczyń, form 
glinianych oraz drobnych a nie- 
będnych sprzętów drewnianych.

Jak dziś tak i dawniej natural
ną konsekwencją ożenku były 
narodziny dziecka. Rodziny ślą
skie były na ogół rodzinami 
wielodzietnymi a jednym 3.

pierwszych istotnych momentów 
dla rodziny był jego chrzest. 
Właśnie z tej okazji sporządzano 
dla dziecka zdobioną haftami i 
koronkami poduszkę, kapę oraz 
nie mniej ozdobny czepek. Nie
mowlęta oraz dzieci do trzech 
lat ubierano na ogół w płócien
ne koszulki, czapeczki, sukienki 
zwane „hazukami”. W bogat
szych rodzinach szyto dzieciom 
nieco starszym miniaturowe re
pliki ubiorów dorosłych. Do za
bawy zaś służyły drewniane 
grzechotki — kleko-tki, ptaszki, 
fujarki, taczki, koniki, gliniane 
gwizdki oraz najprozmaitsze 
szmaciane lalki, robione najczę
ściej przez bacie, ciocie czy też 
starsze rodzeństwo. W rodzinach 
zamożniejszych zaczęły pojawiać 
się lalki produkcji fabrycznej.

Cały zespół pracowników Dzia
łu Etnografii Muzeum Górnoślą
skiego postarał się w sposób bar
dzo udany ukazać poszczególne 
zagadnienia poprzez najbardziej 
charakterystyczne zespoły zacho
wanych zabytków i materiałów 
archiwalnych, tak by w sposób 
najszerszy zilsutrować różnorod
ność i wariantowość kultury lu
dowej w różnych subregionach 
Górnego Śląska, J. S.

G.tJeria malarstwa polskiego, choć uboższa o część zbiorów przeka
zany cii <lo Muzeum Śląskiego w Katowicach, proponuje nadal szereg 
arcydzieł. Na zdjęciu portret mężczyzny pędzla Komana Kramszly- 
ka. Foto: M. Fleischer

•X * półkach księgarskich po- 
j\ jawił się kolejny tom 

„Magazynu Bytomskie
go”. Ta. z dawna oczekiwana 
książka t^ydana została bardzo 
starannie przez Katowickie Za
kłady Graficzne, Zakład nr 5 w 
Bytomiu, na bardzo dobrym pa
pierze, w objętości 19,75 arkusza 
drukarskiego (315 stron), dość bo
gato ilustrowana pod redakcją 
zasłużonego badacza historii By
tomia doc. dra hab. Jana Drabi
ny.

Bytom, miasto o piastowskim 
rodowodzie, pełne zabytków, w 
wiekach średnich otoczone ma
rami obronnymi, z ratuszem w 
rynku, kościołami i bramami o- 
krutnie okaleczone przez nieła- 
skawą dlań historię. Położenie 
nadgraniczne jakie miastu zgoto
wały traktaty wyszechradzkie, 
później najazdy husyckie, podział 
miasta na dwie części, wojny 
szwedzkie i pruskie panowanie 
bismarkowskich i hitlerowskich 
Niemiec doprowadziły miasto do 
ruiny. Industrializacja przemy
słowa Górnego Śląska, która 
także nie ominęła zabytkowego 
Bytomia, przyczyniła się wkrót
ce do eksplozji przestrzenno-ur- 
banistycznej miasta, które z cia
snego, zamkniętego w minach 
średniowiecznych, wyszło daleko 
na jego dawne przedmieścia i 
przyczyniło się do powstania 
współczesnego Bytomia. Z jed
nej strony przyczyniło się jako 
czynnik miasto twórczy, ale z 
drugiej strony niewielki i zwar
ty obszar miasta o proweniencji 
średniowiecznej uległ ingerencji 
czynników XIX i XX-wiecznych 
rozwijającego się przemysłu. 
Konsekwencją tego było budo
wanie nowych dzielnic i godze
nie się na destrukturalizację bu
downictwa.

Po wydaniu kolejnych mono
grafii miasta': J. Szydłowskiego
„Bytom — pradzieje i początki 
miasta”, w 1966 r., następnie
„Bytom” (red. K. Pataiong) w 
1967 r.,. „Dziewięć wieków Byto
mia” (red. F. Ryszka) w 1956 r. 
i wreszcie: „Bytom — zarys roz
woju miasta” (red. W. Długobor- 
ski) w 1979 r. do wielce zasłu
żonych należy periodyk Towa
rzystwa Miłośników Bytomia, pt.
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„Magazyn Bytomski", którego 
VII tom jest przedmiotem mo
jego omówienia.
| y rzejdźmy zatem do zasygna- 
I lizowania jego treści. Tera 

podzielony został na jede
naście rozdziałów -— tematów: 
1 pt. „Bytom historyczny” za
wiera artykuł dra Zdzisława Je
dynaka, który wyprowadza ge
nezę i początki Bytomia liczące
go obecnie 734 lata historycznego 
istnienia. Jest to wspaniałe repe
tytorium dziejów miasta do 
końca XVIII w. W kolejnym 
rozdziale zatytułowanym ,.Na

dowskiej". IV rozdział pt. „Na 
dawnych przedmieściach” to pra
ce J. Horwata: „Pozostałości naj
starszego szpitala”; W. Ślęzaka: 
„Kościół św. Trójcy”; H. Geriiń- 
skiego: „Dawny wodociąg miej
ski"; Z. Jedynaka: „Drewniany 
kościółek św. Wawrzyńca w 
parku” i M. Kaganiec: „Bytom
skie siedziby Katolika”. Zabytki 
i dzieje miejscowości, które o- 
becnie są dzielnicami Bytomia 
przedstawione zostały w V roz
dziale pt. „W Szombierkach” — 
J. Kopiec omawia zabytkowe bu
dowle, w VI — „Na Rozbarku”

kowe wnętrze kośeiola Najśw- 
Maryi Panny i osiemnastowiecz
ny kielich z utajoną datacją”, X 
rozdział pt. „Zabytki w zbiorach 
Muzeum Górnośląskiego” zawie
ra artykuł B. Szczacha nt. „Nie
które zabytki sztuki w „Ulu” w 
Bytomiu”. Ostatni rozdział XI pt. 
„Działalność konserwatorska” o- 
mawia rewaloryzację zabytków 
Bytomia, a mianowicie: St. Pie- 
trusa w artykule pt. ..Uczestni
czyłem w rewaloryzacji zabyt
ków Bytomia” przedstawia nam 
garść osobistych refleksji z prac 
rewaloryzacyjnych, a mgr A. Ku-

WŁODZIMIERZ BŁASZCZYK

„ZABYTKI BYTOMIA”
w ¥11 tomie „Magazynu Bytomskiego"

Wzgórzu Małgorzatki” dwóch au
torów przedstawia: mgr Jacek
Pierzak — Wojewódzki Konser
wator d/s Zabytków Archeologi
cznych wyniki dotychczasowych 
badań archeologicznych, a Wła
dysława Ślęzak to co zostało na 
przestrzeni wieków zbudowane 
na wzgórzu. Rozdział III pt. „W 
obrębie murów miejskich” na
leży wg mnie do najciekawszych 
i w nowatorski sposób sumują
cy wszystko to co wniosła nau
ka ostatnich lat do skarbnicy 
wiedzy o Bytomiu. Bogaty jest 
zestaw artykułów i autorów 
Zacytujemy ich: dr J. Hor wat 
omawia dawne fortyfikacje miej
skie, podejmuje dyskusyjny pro
blem lokalizacji zamku książęce
go oraz usytuowania Domu Wój
ta. xDcc. dr hab. Jan Drabina i 
dr. Zdzisław Jedynak w bardzo 
wnikliwym studium przedstawia
ją dzieje świątyni Mariackiej 
(Fary miejskiej) oraz J. Drabina 
z H. Berlińskim bezcenne donie- 

Ł sienie o nie istniejącym ratuszu 
bytomskim, a sam analizuje za
budowania dawnego klasztoru 
Minorytów. Nowatorski temat 
podjął Walerian PodbuckI, a 
mianowicie napisał artykuł pt. 
„Siady działalności gminy ży

-— W. Ślęzak kościół św. Jacka, 
a J. Duch, Dom Polski „UL”; w 
VII pt. „W Mieehowicach”, Z 
Jedynak i J. Horwat — Dzieje 
miejscowości do końca XVIII w., 
J. Bonczal „W ostatnich dwóch 
stuleciach — Zabytki” oraz pt. 
„Zostawili niezatarty ślad” mó
wi o rodzinach żyjących w Mie- 
chowicach, a których trwały ślad 
działalności jak np. poety ks. 
Norberta Bończyka przetrwał do 
dzisiaj w kulturze Bytomia i 
Górnego Śląska. Rozdział VIII 
poświęcony został zabytkom ar
chitektury średniowiecza. Mgr 
Władysława Ślęzak i mgr Aria- 
na Gano-Kotula jako związane z 
miejską służbą konserwatorską 
w dwóch artykułach: „Zabudo
wa miasta z przełomu XIX i XX 
wieku. Spis zabytkowych bu
dowli” oraz „Architekci bytom
scy z końca XIX i początku XX 
w.” przybliżają społeczeństwu 
Bytomia najnowsze zespoły ur
banistyczne i architektoniczne, 
które w ostatnich latach zostały 
objęte ochroną, jest już natural
nym dojrzewaniem historycznych 
etapów naszej historii do apro
baty i zainteresowania społecz
nego. Z. Jedynak i B. Szćzech w 
IX rozdziale omawiają „Zabyt

dla w artykule pt. „Problematy
ka konserwatorska miasta wia
tach 1945—1685” podsumowuje 
zabiegi Urzędu Konserwatorskie
go, którym A. Kudła z wielkim 
pożytkiem kierował przez blisko 
30 lat, ale także wykorzystując 
swoją wiedzę i doświadczenie za
programował co jeszcze należy u- 
czynić w Bytomiu dla uratowa
nia zabytkowego charakteru Sta
rego Miasta i całej aglomeracji 
miejskiej.
Z X czywiście piszący tę informa- 
% / cję o wydawnictwie pt. „Za

bytki Bytomia” mógłby pod
jąć polemikę z niektórymi sfor
mułowaniami zawartymi w tomie. 
Na pewno nikt zajmujący się tą 
problematyką nie -będzie mógł 
obejść się bez tej książki. Będzie 
więc jeszcze niejedna okazja 
wrócić do tematu. Jest to książ
ka, która podsumowała substan
cję zabytkową jednego miasta i 
jedyne wśród miast Górnego Ślą
ską potraktowała temat w moż
liwie wyczerpujący sposób.

Zapewne w przy szóści docze
kamy sie takiego kompendium 
wiedzy dla zabytków przemysło
wych^ kultury ludowej i robot
niczej, piśmiennictwa, może or
ganizacji polonijnych działają

cych na tym terenie, a może tak
że już bardzo bogatej bibliogra
fii zebranej w jednym tomie. Ja 
osobiście z radością odebrałem 
ten tom i chylę czoło przed ini
cjatorami, którzy podjęli się te
go trudu: działaczami Towarzystwa 
Miłośników Bytomia z prezesem 
zarządu mgr. Pawłem Spyrą.

Jesteśmy zanurzeni w czasie i 
procesu tego nie możemy zatrzy
mać. Byłoby to absurdem. Przez 
Europę i inne kontynenty idzie 
obecnie silny trend do jak najsil
niejszego zachowania dla potom
nych wszystkiego co świadczy o 
przeszłości narodów i państw. 
Nadszedł czas, aby uratować, 
względnie odtworzyć dla potom
nych kształt naszej przeszłości 
sięgając od jej najstarszych faz 
po wczesne średniowiecze.

W każdym organizmie naszego 
życia pojawia się prawo do jego 
ciągłości wziętej od dawnych po
koleń. U wszystkich zaś wyra
ża się on w postaci przeżywania 
przeszłości, a u niektórych po
nadto także w postaci jej roz
poznania. Na tych drugich spo
czywa obowiązek rekonstruowa
nia takiego obrazu, przeszłości, 
aby u wszystkich przeżywanie 
przeszłości wzbogacało ich teraź
niejszość, pomagało im twórczo 
rzeźbić kształt przyszłości.

Z wielu celów praktycznych, 
jakie mamy przed sobą. ten mo
że jest najważniejszy. Ze skut
kiem pozytywnym przyjęły go 
pokolenia wyrosłe w Polsce Lu
dowej.

' Materiały zawarte w VII t. 
„Magazynu Bytomskiego” pt. 
„Zabytki Bytomia” są tego nie
zaprzeczalnym dowodem i powo
dem do dumy narodowej pia
stowskiego Bytomia.

Magazyn Bytomski, tom. VII, 
Zabytki Bytomia, Praca zbioro
wa pod redakcją Jana Drabiny, 
Towarzystwo Miłośników Byto
mia, Bytom 1988, ark. druk. 19,75. 
2090 egz.

Autor jest dyrektorem Muze
um w Gliwicach, poprzednio 
kierował placówkami muzealny 
mi m. iii. w Poznaniu i Czesi o- 
chowie. Dr Włodzimierz Błasz
czyk ma na swym koncie bo
gaty dorobek naukowy i szereg 
znaczących pozycji książko
wych. Mieszka w Bytomiu.
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Jeszcze o Pucharze
Życia Bytomskiego

Niedawno informowaliśmy naszych czytelników o już ósmej 
edycji rozgrywanego pod naszym patronatem Ogólnopolskiego 
Turnieju Koszykówki Kadetów. Teraz kilka dodatkowych wia
domości, oraz terminarz imprezy. Przypomnijmy, że w turnie
ju uczestniczy zawodnicy urodzeni w 1972 roku oraz młodsi. 
Organizator, Hutniczy Klub Sportowy Stal-Bobrek zapewnia 
biorącym udział w zawodach noclegi ~ zgodnie z zamówienia
mi, ale zespoły uczestniczą w turnieju na własny koszt. Prze
widywane jest przeprowadzenie plebiscytu na najlepszą piątkę 
turnieju. Zawodnicy najlepszej piątki otrzymają klubowe upo
minki. Zespołowi, który zajmie 1 miejsce wręczony zostanie 
puchar ufundowany przez naszą redakcję, natomiast za II 
i III miejsca będą puchary, których fundatorem jest Stal-Bo- 
brek. Przewidziane są także indywidualne nagrody dla wy
różniających się zawodników.

Startujące w zawodach zespoły podzielone zostały na dwie 
grupy. W grupie ,.A” wystąpią: kadra PZKosz „73". MOS War
szawa, Slavia Zilina i Stal Bobrek Law „B": Astoria Byd
goszcz, ŁKS, ROW Rybnik oraz Stal Bobrek II.

Turniej rozegrany zostanie w hali Szombierek przy ul. Mo
drzewskiego. Zgodnie z opracowanym terminarzem turnieju, 
w czwartek 29 września o godz. 9 — Kadra grać będzie z MOS, 
potem o godz. 12.30 spotkanie Stal II — Astoria. 14.15 ROW — 
ŁKS i godz. 16 Stal I — Slavia. W kolejnym dniu, 30 wrześ
nia, najpierw o godz. 11 Slavia — Kadra, następnie o godz. 
12.30 Astoria — ŁKS, 14.15 Stal II — ROW, 16 Stal I — MOS. 
W tym samym dniu o godz.19 odbędzie się w klubie przy ul. 
Kosynierów spotkanie trenerów i kierowników drużyn. XV so
botę 1 października, o godz. 8.30 Stal II — ŁKS, 10 Slavia — 
MOS, 11.45 ROW — Astoria, 13.15 Stal I — Kadra. Wreszcie 
w niedzielę 2 października o godz. 8.30 mecz o 7—8 miejsce, 
o 10 o 5—6, 11.45 o 3—4 a o godz. 13.15 finałowe spotkanie. 
Zakończenie turnieju nastąpi o godz. 15.00.

Przez kilka dni bytomscy mi
łośnicy tenisa ziemnego mieli 
prawdziwą frajdę mogąc obej
rzeć kolejną edycję turnieju sa
telitarnego „Złotej Polskiej Je
sieni". Jak już wiemy, na kor
tach Górnika Bytom, Szwed Ma
gnus Zeile pokonał w finale 
triumfatora katowickiego turnie
ju Josefa Kroczkę w trzech se
tach 4:6, 6:4. 6:3. Niestety polscy 
tenisiści szybko pożegnali się z 
zawodami i jeżeli dalej tak pój
dzie (pisząc te słowa nie znamy 
jeszcze wyników turnieju na 
kortach SKT Sopot), to żaden z 
nich nie wystąpi w warszawskim 
turnieju masters.

Wróćmy jeszcze do bytomskiej 
imprezy. O komentarz do turnie
ju poprosiliśmy jego dyrektora 
Romualda Dąbrowskiego;

— Moim zdaniem tego typu 
turnieje nadal powinny być w 
Polsce organizowane, przede 
wszystkim dlatego, że służą one 
popularyzacji tenisa w naszym 
kraju. Polscy zawodnicy mogą 
poznać inne style gry a równo
cześnie mają szansę zdobycia 
punktów ATP i tym samym do
stania się na listy światowe. 
Oprócz tego dzięki takim turnie
jom podnoszą swe kwalifikacje 
nasi sędziowie, gdyż muszą pod
szkolić się w angielskim, jednoczę-

śnie wzrasta poziom sędziowania, 
ponieważ zagraniczni zawodnicy 
nie przepuszczą arbitrom żadnej 
pomyłki.

Co do organizacji samego by
tomskiego turnieju niezręcznie 
jest mi się wypowiadać, mogę 
jedynie przytoczyć inne opinie, 
z których wynika, że turniej był 
dobrze przygotowany. Nie przy
niósł on nam dochodów i to 
przede wszystkim dlatego, że za-

rri *Tenis
brakło Polaków w decydujących 
grach, tym samym nie było ma
gnesu. który liczniej przyciągnął
by publiczność na korty.

Na marginesie spraw finanso
wych. Poważnym problemem 
jest: skąd na następne turnieje 
dostać 25 tys. dolarów na nagro
dy dla zawodników. W tym roku 
12,5 tys. dolarów dał Fundusz 
Wielkoszlemowy, a— pozostałą 
część Sport Tourist oraz główny 
organizator całej imprezy — 
Polski Związek Tenisowy.

Jeszcze garść informacji o wy
nikach uzyskanych przez mło
dych zawodników Górnika By
tom. W dniach od 18 do 21 sierp
nia w Brzegu, odbył się ogólno
polski turniej juniorów młod

szych. W zawodach tych byto- 
mianin Michał Ziomber zajął III 
miejsce. Natomiast pod koniec 
sierpnia przeprowadzony został 
na kortach ŁKS Łódź kolejny, 
ogólnopolski turniej juniorów 
młodszych, w którym nasz Ma
rek Sobel uplasował się na dru
gim miejscu. Taki sam wynik 
uzyskał podczas turnieju prze
prowadzonego na przełomie 
sierpnia i września na kortach' 
MKT Łódź. W zawodach tych 
zawodniczka Górnika, Weronika 
Herman była trzecia.

Mila wiadomość dotarła do nas 
z Katowic, gdzie na kortach' 
Baiidonu odbył się turniej o Me
moriał Jadwigi Jędrzejewskiej. 
W zawodach zwyciężyła „gór- 
niczka” Katarzyna Teodorowiez.

W cieniu turnieju satelitarne
go, na bytomskich kortach, od
były się Mistrzostwa Polski 
Dziennikarzy. Współzawodnictwo 
prowadzone było w trzech kate
goriach wiekowych. W grupie do 
45 rokit życia zwyciężył Mirosław 
Popczyk z „Dziennika Pejezie- 
rza", natomiast w drugiej gru
pie, do 55 lat, najlepszym oka
zał się Andrzej Karczewski z 
„Dziennika Ludowego”, wresz
cie wśród najstarszych I miejsce 
zajął Jerzy Kowalski z Polskiego 
Radia.

Bieg o paterę ,,TR"
Na całym święcie rośnie liczba organizowa

nych biegów długo- i średniodystańsowych. 
Uczestniczy w nich wiele tysięcy osób, a wiek 
startujących waha się od kilku do kilkudzie
sięciu lat. Wielkim propagatorem biegania był 
nieodżałowany Tomasz Hopfer. On potrafił 
przyciągnąć ludzi do tej formy rekreacji. Tym
czasem w V Memoriale jego imienia wzięło 
udział blisko 300 osób. Czy to dużo? Nie. Na
wet jak nasze krajowe warunki. Ostatnio rów
nież jakby mniej widać było biegających poje
dynczo lub małymi grupkami. Brak czasu? A 
może wstydzimy się? Może potrzebny nam do
bing w postaci tego, że ktoś bieg zorganizuje, 
zaprosi nas?

Nadarza się więc do tego kolejna okazja. Otóż 
18 września w naszym mieście przeprowadzony

zostanie „Bieg o Paterę Trybuny Robotniczej”. 
Młodzież do lat 15 startować będzie na dystan
sie 2 kilometrów, natomiast pozostali na dystan
sie 7 kilometrów.

Uczestnicy imprezy obie odległości przemie
rzać .będą po terenie leśnym o podłożu natu
ralnym, w biegu na 7 km są lekkie wzniesienia.

Bieg rozpocznie się o godz. 12, a biuro zawo
dów czynne będzie w godzinach od 8.30 do 11.45, 
w Szkole Podstawowej nr 26 przy ul. Nickla 
(od strony Rokitndcy). Dojazd do biura z- dwor
ca WPK — autobusami nr nr 176, 20, 14, do 
przystanku przy ul. Francuskiej (dojście na 
miejsce 200 rn) oraz 623 — przystanek przy PI. 
Szpitalnym (dojście 300 m).

Organizatorem biegów jest bytomskie Ognisko 
TKKF „Zdrowie".

Spółdzielczy
turniej

"Start Bytom jest organizato
rem spółdzielczego turnieju w 
piłce nożnej, który rozegrany zo
stanie w dniach od 12 do 24 
września na klubowym boisku 
przy ul. Strzelców Bytomskich 
98. W zawodach startować będą 
drużyny reprezentujące 13 spół
dzielni z terenu województwa ka
towickiego. Po raz pierwszy w 
tego typu imprezie, przygotowa
nej przez bytomski Start, wezmą

udział zespoły Katowickiej Usłu
gowej Spółdzielni Pracy i Spół
dzielni . Mieszkaniowej z Mysło
wic. Rozgrywki prowadzone bę
dą , systemem pucharowym. W 
ostatnim dniu zawodów, 24 
września, najpierw o godz. 9.30 
zmierzą się drużyny walczące b 
trzecie miejsce, natomiast o godz. 
11,00 odbędzie się mecz finałowy. 
Zwycięskie zespoły otrzymają 
puchary prezesa klubu.

W tegorocznych planach Star
tu przewidywane- są jeszcze tur* 
nie je; skatowy, tenisa stołowego, 
badmintona i szachowy.

Terminarz rozgrywek I ligi hokeja sezonu

Foto: M. Fleischer

2 lata zmagań 
z administracją
Na przełomie zimy i wiosny 3986 

r°ku zaczął przeciekać dach. a na 
suficie pojawiła sie plama. Właściciel 
Mieszkania przy ulicy Estereichera 6/9 
głosił 6 maja owego roku do A DM 4 
^4 jak sie okazało, niemożliwą do 
realizowania prośbę. Chodziło mu 
^ mniej ni więcej jak tylko o usz- 

• ^mienie dziurawego flach u. Olrzy- 
odpowiedź, że do 20 maja zjawi 

kv , komisja osób kompetentnych, 
zbada cieknące poszycie, 

i zanotowała swe s po strzeż e- 
tr'!; Ale od tego czasu zaczęła się.

do dziś. wędrówka po u- 
k .^7c.h. W czasie wizyt w PRON-ie, 
cej ls1i skarg i wniosków działają- 

Przy prezydencie miasta, KM 
W. R (by wymienić tc najważniej- 
ziw sł?«ał wiele słów współczucia, 
tai,.Urnienia. a nawet oburzenia na 
hvcL Opieszałość w załatwianiu słusz- 
z2ś spraw obywateli. Problem był 
k%ń SłCrUpulatnie notowany. Miał cze-

z rzędu w.izycie w MZBM 
bio *' 17 września 2 987 roku pis-
-■cy'vnj- którym można przeczytać iż 
skä.'Vi-0ne starania w celu pozy

Wykonawców robót dekarsko-

blacharskich w tym roku (tj. 1987)/' 
I... zapadła cisza.

W roku bieżącym odbył podobną 
turę wizyt i rozmów. A dach jak 
ciekł tak cieknie, tyle tylko, że wo- 
ca dociera już do sąsiada mieszka- 
’inteS° pi^tro diżci. N« nrzeszkódzie, 

, si.ę . można domyślać, są ' tzw. 
trudności obiektywne. Trzy wgod-

»"%%%%, % „SK
technicznego MZBM-u. Dowiaduje sie 
z ust rozmówczyni, te nodal szukó 
się wykonawców i nie można w ni
czym nomóc.

A właściciel zaś podstawiając garn
ki i wanienki. ..biega” z rozlatują
cymi sic meblami po pokoju. liczy 
stracony czas. bezcenne zdrowie i ner
wy oraz patrzy na rozrastający się 
grzyb. Mvśli czy po wyrzuceniu 
przegniłej wykładziny uda mu się 
kupić nową. Tak przygotowany cze
ka już tylko na... jesienne szarugi 
i nie ma złudzeń, że do końca roku 
znajdą sie wytęsknione moce prze
robowe.

Trudno cokolwiek radzić odpowie
dzialnym instytucjom i kompeten
tnym osobom, ale wydajexsię. że w 
ciągu dwóch lat z okładem, możli
we było znalezienie papy. lepiku i 
2—3 pracowników. Zakres robót i ko
szty byłyby wówczas znacznie mniej
sze. To oczywiste truizmy, ale te 
prawdy z przerażającym mozołem 
torują sobie drogę. Czyżby pozostać 
miała tylko nadzieja, że stanie sic 
cud. (staw)

I RUNDA

16 września (piątek): Towimor 
Toruń — Podhale Nowy Targ, 
Cracovia Kraków — Stoczniowiec 
Gdańsk, Zagłębie Sosnowiec — 
Naprzód Janów, GKS Katowice 
■— Unia Oświęcim, POLONIA By
tom — GKS Tychy.
, 18 września (niedziela): Tychy
— Towimor, Unia — POLONIA, 
Naprzód — GKS, Zagłębie — Sto
czniowiec, Podhale — Craeövia.

20 września (wtorek): Cracovia
— Towimor, Zagłębie — Podhale, 
GKS — Stoczniowiec, POLONIĄ
— Naprzód, Tychy — Unia.

23 września (piątek): Towimor
— Unia, Naprzód — Tychy, PO
LONIA —' Stoczniowiec, Podhale
— GKS, Cracovia — Zagłębie.

27 września (wtorek): Zagłębie
— Towimor, GKS -— Cracovia, 
POLONIA — Podhale, Tychy — 
Stoczniowiec, Unia — Naprzód.

30 września (piątek): Towimor
— Naprzód, Stoczniowiec — Unia, 
Podhale — Tychy. Cracovia — 
POLONIA, Zagłębie — GKS.

4 października (wtorek): GKS
— Towimor, POLONIA — Zagłę
bie, Tychy — Cracovia, Unia- — 
Podhale, Naprzód — Stocznio
wiec.

7 października (piątek): Towi
mor — Stoczniowiec, Podhale — 
Naprzód, Cracovia — Unia, Za
głębie — Tychy, GKS — POLO
NIA.

II października (wtorek): PO
LONIA — Towimor, Tychy — 
GKS. Unia — Zagłębie, Naprzód
— Cracovia, Podhale — Stocznio
wiec.

II RUNDA
14 października (piątek): Pod

hale — Towimor, .Stoczniowiec — 
Cracovia, Naprzód — Zagłębie, 
Unia ■— GKS, Tychy .— POLO
NIA.

18 października (wtorek): To
wimor — Tychy, POLONIA — 
Unia, GKS — Naprzód, Stocznio
wiec — Zagłębie, Cracovia — Pod 
hale.

21 października (piątek): Towi
mor — Cracovia, Podhale — Za-

Stary By i om z góry wygląda ciekawiej, romantycznie. Bogactwo 
detali, rozmaitość dachów, Tyle, że kłopotów z tym coraz więcej. Na 
zdjęciu: kamienica u zbiegu ulic Wolności i Korfantego.

Foto: M Fleischer

1988/89
głębie, Stoczniowiec — GKS, Na* 
przód — POLONIA, Unia — Ty
chy.

25 października (wtorek): Unia
— Towimor, Tychy — Naprzód, 
Stoczniowiec — POLONIA, GKS
— Podhale, Zagłębie — Cracovia. 

28 października (piątek): Towi
mor — Zagłębie, Cracovia — 
GKS, Podhale — POLONIA, Sto
czniowiec — Tychy, Naprzód — 
Unia.

30 października (niedziela): Na
przód — Towimor, Unia — Sto
czniowiec, Tychy — Podhale, PO
LONIA — Cracovia, GKS — Za
głębie.

4 listopada (piątek): Towimor — 
GKS, Zagłębie — POLONIA, Cra
covia — Tychy, Podhale — Unia,. 
Stoczniowiec — Naprzód.

6 listopada (niedziela): Stocznio
wiec — Towimor, Naprzód — Pod 
hale, Unia — Cracovia, Tychy — 
Zagłębie, POLONIA — GKS.

8 listopada (wtorek): Towimor
— POLONIA. GKS — Tychy, Za
głębie — Unia, Cracovia — Na
przód, Stoczniowiec — Podhale.

Centralna Liga juniorów
Rusza też Centralna Liga Ju

niorów hokeja na lodzie, podzie
lona na dwie grupy. Do grupy 
pierwszej należą: Podhale Nowy 
Targ. POLONIA Bytom, Zagłę
bie Sosnowiec, GKS Katowice, 
GKS Tychy, Naprzyńd Janów, 
Unia Oświęcim. W grupie II zna
lazły się: Stoczniowiec Gdańsk, 
Towimor (dawny. Pomorzanin) 
Toruń, Polonia Bydgoszcz i ŁKS 
Łódź. CLJ rozpoczyna zmagania 
17 września (sobota) następują
cymi meczami: Naprzód — Pod
hale; Zagłębie — GKS; POLO
NIA — Unia; Tychy — pauzują. 
— Podhale GKS — POLONIA; 
Unia — Zagłębie; Naprzód — 
pauzuje.

Pełny terminarz rozgrywek 
CŁJ podamy w następnym nu
merze. tf)

ŻYCIE BYTOMSKIE STB. I



W 12. rocznicę śmierci Stani
sława Grochowiaka Młodzieżowa 
Agencja Wydawnicza oraz re
dakcja „Integracji” ustanowiła 
doroczne wyróżnienie literackie. 
Medal im. Stanisława Grocho
wiaka — za działalność literacka 
i promującą nowe zjawiska poe
tyckie Nagroda może być przy
znana za publikację książkową, 
bądź zauważalne publikacje na 
łamach prasy.

Wyróżnienie to przyznawane 
będzie przez jury powołane przez

Nowa nagroda
poetycka

Młodzieżową Agencję Wydawni
czą. Laureat otrzyma również 
nagrodę pieniężną w wysokości 
50 tysięcy złotych oraz uhonoro
wany zostanie okolicznościowym 
drukiem.

Jury brać będzie pod uwagę

kandydatury zgłoszone przez je
go członków, wydawnictwa, re
dakcje czasopism, kluby i grupy 
poetyckie, zespoły artystyczne 
oraz indywidualnie przez miło
śników poezji Stanisława Gro- 
chowiaka.

Kandydatury należy zgłaszać 
do 30 września br. pod adresem: 
Redakcja Młodego Ruchu Arty
stycznego i Debiutów Młodzieżo
wej Agencji Wydawniczej, 04-028 
Warszawa, AL Stanów Zjedno
czonych 53.

MBP zaprasza
Miejska Biblioteka Publiczna kojarzy się na ogól z książkami i tylko 

grono stałych bywalców orientuje się. że prowadzony jest tam również 
dział zbiorów specjalnych. Obejmuje on nauczanie języków obcych, 
wraz ze wszystkimi służącymi temu celowi pomocami, ale też bogatą 
płytotekę -

Część-nagrań to książki mówione, przeznaczone głównie dla osób nie- 
widzących. Kierownik działu — inż. Ewa Hallerowa — od lat współpra
cuje z Pu!rkim Związkiem Niewidomych. Osobom mającym trudności 
z poruszaniem się, płyty i taśmy są nawet dostarczane do domu. Nic 
zresztą nie stoi na przeszkodzie, aby z takich lektur, czytanych zwykle 
przez znanych aktorów, skorzystali również inni.

Odrębną i naprawdę imponującą część stanowi muzyka.
Popularyzacji zasobów, wyjściu z ofertą do zainteresowanych i poten

cjalnych melomanów ma służyć wystawa zatytułowana: „Opera w zbio
rach Biblioteki": To już ostatnie dni, czynnej przez cale lato ekspozy
cji, a być może niedawni urlopowicze nawet nie wiedzą o jej istnieniu. 
Informujemy zatem: gmach Biblioteki przy pi. Thaelmanna, I piętro.

Starannie przygotowana wystawa, z ładną oprawą wizualną, reklamo
wana była również przez telewizję regionalną. Pokazano tam część 
z posiadanych płyt, taśm magnetofonowych, uzupełnionych literaturą 
i biografiami kompozytorów. Prezentacja dotyczy polskich i światowych 
dzieł operowych.

Niedawno zresztą skatalogowano na nowo zbiory. W ewidencji znaj
dują się 244 pozycje: uwertury, arie, pełne nagrania oper. oraz 75 po
zycji związanych z operetką. Wszystko to mogą wypożyczać zarówno 
placówki oświatowe, zakłady praęy jak i osoby prywatne. Ciągle jednak 
zbyt rzadko korzysta się z tych zbiorów, a szkoda, bo przecież miłośni
ków tego rodzaju muzyki u nas nie brakuje. Marnuje się chyba rów
nież szansę umuzykalnienia dzieci, których upodobania powinno się 
kształtować od najmłodszych lat, by potem nie narzekać, że lubią tylko 
rocka.

Tradycyjnie już, w październiku, rozpocznie się kolejny rok naucza
nia języków obcych. Zapisy przyjmuje się do 15 września i do wyboru 
są .kursy języków: francuskiego, angielskiego i hiszpańskiego, praw
dopodobnie również niemieckiego, w systemie - konwencjonalnym, pół- 
intensywnym i przyspieszonym. Grupy dla początkujących, zaawanso
wanych i konwersacyjne. Będą to kursy dla przedszkolaków, młodzie
ży szkolnej i dorosłych, a także organizowane na zlecenia zakładów 
pracy. Opłaty nie są niskie, wynoszą od 19 do 46 tys. zł, ale już przy
słowie mówi, że za naukę trzeba płacić, choć akurat w tej mądrości nie 
o pieniądzach mowa. W każdym razie lektoraty prowadzone są przez 
doświadczonych wykładowców, a dział zbiorów specjalnych dysponuje 
wszelkimi potrzebnymi, a także uzupełniającymi pomocami. (ETT)

Zarząd Miejski Ligi Kobiet gorąco 
namawia panie, nie tylko swoje człon
kinie, do udziału w zajęciach gim
nastycznych. które rozpoczną sie w 
październiku. Opłata jest niewielka, 
a korzyść znaczna, bo i oderwać się 
można od spraw domowych i zadbać 
o własne zdrowie, bardziej sprężysta 
sylwetkę. Nie będą to ćwiczenia dla 
osób szczególnie sprawnych, ale właś
nie dla zabieganych i zapracowanych 
kobiet, w których została jeszcze od
robina chęci, by czasem pomyśleć też 
o sobie.

Właściwie tę agitację powinniśmy 
skierować pod adresem panów, aby 
zachęcili swoje żony do troski o wy
gląd i lepsze samopoczucie, które da
je, prócz nowej kreacji, właśnie gim- 
nastvka. Panowie! Gimnastyka wy
padnie znacznie taniej!

Gimnastyka 
i kurs

masażu w LKP
Również w październiku rozpocznie 

się kurs masażu dla własnych po
trzeb, a dokładniej potrzeb znajo
mych i domowników, bo to oni z 
wyszkolonych masażystek będą mieli 
pożytek. Jak potrzebna to umiejęt
ność wie każdy, kto miał wśród bli
skich osobę wymagająca rehabilita
cji i poszukiwał specjalisty chętnego 
do domowej wizyty.

Zgłoszenia na oba kursy przyjmuje 
Zarząd Miejski LKP. ul. Bieruta 14. 
tel. 81-72-01 lub sekretariat Miejskiej 
Biblioteki Publicznej, tel. 81-21-46, co
dziennie w godz. 10—14. prócz sobót. 
Termin podjęcia decyzji mija 30 
września. fETT)

Dla serdecznych przyjaciół

Ewy i Jana Czechów
z Bytomia

najserdeczniejsze życzenia z o- 
kazji 25. rocznicy ślubu, wszyst
kiego najlepszego, dużo zdro
wia, wszelkiej pomyślności oraz 
dalszych wspólnych rocznic 
życzą

RODZINA TELLMANÓW,
ALKIERÓW
ORAZ KOCHAJĄCE
WASZE DZIECI
ASIA 1 ROMEK

KWIATY
W tym tygodniu imieniny obchodzą:

12 IX — Gawron, Maria
13 IX — Aureliusz, Eugeni»
14 IX — Bernard, Cyprian
15 IX — Albin, Nikodem
16 IX — Edyta, Kornel
17 IX — Franciszek, Justyna
18 IX — Irena, Józef

Pamiętaj o kwiatach lub życzeniach z kwiatami. Drobna rzecz, 
a wyrazy sympatii ogromne.

OPERA
14 IX godz. 18.30 — Halka St. Moniuszko 
16 IX godz. 19 —Madama Butterfly G. Puccini

MUZEUM GÓRNOŚLĄSKIE
Wystawy czynne codziennie z wyjątkiem poniedziałków w godz. 

10—15, w środy godz. 10—18 (wstęp bezpłatny), w soboty i nie
dziele -w godz. 11—15. Kasa Muzeum kończy sprzedaż biletów na 
30 minut przed zamknięciem ekspozycji, jednocześnie zamyka się 
wstęp na sale wystawowe. Informacji udziela i zgłoszenia wy
cieczek przyjmuje Dział Naukowo-OśWiatowy telefon 81-97-33. 

Gmach główny 
Wystawy stale:
Wśród naszych zwierząt 
Z życia ludu śląskiego XIX—XX w 

Galeria malarstwa połskieg o koniec XVIII w. — 1939 r.
Górny Śląsk w pradziejach 
Wystawa czasowa:
Stefan Żechowski życie i twórczość

FILIA MUZEUM UL. KORFANTEGO 34 
Wystawa stała:
„Galeria Autorska Jerzego Dudy Gracza"
Wystawa czasowa:
„Współczesna plastyka nieprofesjonalna woj. katowickiego"

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
Wystawy:
„To ludzie ludziom zgotowali ten los” — rotunda 
„Karol Estreicher' — twórca bibliografii polskiej” — I piętro 

„Ludowe Wojsko Polskie — dzisiaj” — II piętro 
Wystawy okolicznościowe:
„Krzysztof Kamil Baczyński” — parter 
Spotkania:
godz. 10 przegląd nowości wydawniczych — wykład Witolda; 

Keyehy dla bibliotekarzy — sala wykładowa
„Historia książki i bibliotek w Polsce w XVI wieku” — pre

lekcja mgr Lidii Bieli, pracownika NBP w Bytomiu — sala wy
kładowa

godz. 12 ,fDruki religijne na Górnym Śląsku do początków XX 
wieku.

Wykład mgr. Bernarda Szczecha dyr. Muzeum w Zabrzu — sa
la wykładowa

Imprezy:
Wyświetlanie przeźroczy dla niesłysżącyeh — sala wykładowa

KINA
Bałtyk: 12—18 IX — Bez litości USA < 18 godz. 10, 12.30, 15, 17.15, 

19.30.
Gloria: 12—16 IX Kogel-Mogel pol/12 godz. 10, 12.30 15, 17.30, 

19.30.
Świt Miechowice: 12—15IX Podróże Pana Kleksa godz. 16 

pol/b.o. Protektor USA/18 godz. 18, 16—18IX — Podróże pana 
Kleksa pol/b.o. godz. 16, Łuk Erosa pol/18 godz. 18

Casino Radzionków: .12—13IX — Między ustami, a brzegiem 
pucharu pol/15. 18 IX — Ucieczka w noc ÜSA/18 godz. 17, 19.30, 
niedz. 15.30, 17, 19.30.

Jutrzenka Chruyczów: 12—13 IX — Idol pol/15, 14—15 IX — 
Pobojowisko pol/15, 16—18 IX Protektor USA/18 godz. 16.30,
18.45. Bajki dla dzieci niedz. godz. 11.

CHCESZ poznać swoje korzystne, 
niekorzystne dni? Przylślij datę uro
dzenia. „Biorytm”, 85-204 Bydgoszcz 4.

KUPIĘ stare widokówki, mapy, 
książki itp. również niemieckie. Te
lefon Tarnowskie Góry 85-45-40.

31585

ZAMIENIĘ dwupokojowe komforto
we na większe w Bytomiu lub w o- 
kolicy. Wiadomość: Bytom, Łużycka 
8/122. __ _________ __ _____ 38458

SKUTECZNE wyciszanie oraz zabez
pieczenie drzwi przed włamaniem. 
Drzwi harmonijkowe z montażem, 
boazeria. Kwaśny. 81-93-20 od 8—10. 
Dla przedsiębiorstw rachunki płatne 
przelewem. 38458

MURARZY, dekarzy zatrudnię. By
tom, Smolenia 23afl w godz. 1S—20 
4pukać). Telefon 81-19-73._________ 31566
TĘPIENIE owadów i gryzoni. Tele
fon 812-979. 31522
POTRZEBNA pomoc domowa. Zgło
szenia w godz. 15—20, Miechowice, 
Armii Czerwonej 18a. 38401
BYTOM centrum komfortowe, kwa
terunkowe, dwunokójowe zamienię 
na większe. Telefon 81-85-58. 31599
SPRZEDAM FSO 1500 (1983), Bytom, 
Chorzowska 37/1. 38464

CZYSZCZENIE dywanów i wy
kładzin u klienta. Bytom, plac 
Dzierżyńskiego 8 m 2, telefon 
81-63-54, rachunki dla przedsię
biorstw. 38411

VIDEO-FAKT nagrywanie uroczy
stości ślubnych, jubileuszowych 
oraz filmów szkoleniowych. In
formacje i zlecenia wtorki I 
czwartki godz. 15—18, telefon 
81-30-57. 38408

PRZYJMĘ lakiernika samochodo

wego i dwóch uczniów. Wiado
mość: Warsztat Lakierniczy, ul.

Piłkarska 7. 38462

DUŻY wybór spodni poleca Pra

cownia Krawiecka. Bytom, plac 

Sikorskiego #, 38450

KUPIĘ cztero, pięcio pokojowe miesz
kanie Bytom łub okolice. Wiadomość: 
Piątek, 41-902 Bytom, Powst. War
szawskich 32/6. 38463

PRZYJMĘ każdą pracę dobrze płat
ną. Posiadam prawo jazdy. Oferty 
„Zycie Bytomskie” Nr 164. 38461

PRZEPRASZAM za zniewagę funk
cjonariusza MO por. Kazimierza Mai
sona — Janusz Gajdziński zam. By
tom 7 ul. ZMP 4/13. 38460

ZATRUDNIĘ od zraz instalato

rów, spawaczy na bardzo dobrych 
warunkach płacowych. Telefon 

863-682 po godz. 16. 38441

KULTURALNA osoba po studiach 
poszukuje mieszkania do wynaję
cia na terenie Bytomia w zamian 
za opiekę lub na innych dogod
nych warunkach. Oferty „Życie 
Bytomskie” Nr 161. 38438

ZAKŁAD Ślusarski zatrudni pra
cowników na cały lub pól etatu. 
Bytom, ul. Żabińskiego 5 (boczna 
Muszalika). Telefon 86-33-89 wie
czorem. 38429

ZATRUDNIĘ murarzy, pomocni
ków murarskich, cieśli budowla
nych, zbrojarzy. *Bytom-Szombier- 
ki, ul. Rewolucji Październikowej 
25 m 15. Telefon 81-58-58.

38425

ZAMIENIĘ mieszkanie 3 pokoje 109 
m kw. I p. komfortowe na 3 poko
je o po w. 65—80 m kw. Telefon
81-99-11 po godz. 18. 38457

RENCISTA podejmie pracę w sekto
rze nieuspołecznionym. Telefon 
87-15-4j. __________________________ 38456
Świerklaniec — ogródek sprze
dam. Telefon 81-28-68. 38454
ZATRUDNIĘ panią w niepełnym wy
miarze godzin do pracy w kwiaciar
ni. Bytom. Krakowska 5 godz. 8—11.

38151

NIERUCHOMOŚCI „PARCHOM” 
geodeta Jan Kurpie!, Bytom 

83-72-78 Budryka 38/16 'rody 10— 
13, czwartki 15—17 lub wg umó
wionego terminu. Sprzedamy 
działkę & prawem zabudowy Jó- 
zefka k. Piekar. Kupimy pilnie 
M-3 w Bytomiu 1 inne nierucho
mości. * 38434

„TRANSAKCJA” — pośrednictwo 
— nieruchomości, domy, mieszka

nia, lokale, samochody oraz wszel
kie wyposażenia Mgr Lesław Sal
wa, Bytom, ul. Szkolna 4/12. Te
lefon 815-710. Przyjęcia stron: 

wtorki 11—15, środy 14—18. Ser
decznie zapraszamy. ' *

26520

M-3 własnościowe 46 m kw. w Mie- 
chowicach sprzedam. Bytom. Telefon 
81-49-50 po 17 38453

ZAMIENIĘ nowego trabanta na no
wego malucha FL Telefon 866-598 po 
16. 38449

ZAMIENIĘ garaż przy ul. Rostka na 
inny okolice Łużycka, Bieruta. Pu
łaskiego. Telefon 81-97-87. 38448

SPRZEDAM Zuka na części oraz wi
deo „Otake”. Telefon 81-16-91. 38423

PRACOWNIKA oraz ekspedientkę za
trudnię. Pralnia Chemiczna. Bytom. 
Plac Sikorskiego 4. 38422

ZAMIENIĘ garaż przy ul. Adolfa 
Piątka na okolice placu Dzierżyńskie
go. Oferty „Zycie Bytomskie” Nr 163.

38446

PRZYJMĘ rencistkę i uczennicę do 
Pracowni Czapek. Bytom, Jainty 26.

38445

WYNAJMĘ lub kupię garaż w Byto
miu. Telefon 81-25-07. 38444

PANNA z dzieckiem poszukuje po
koju do wynajęcia. Oferty „Zvcie 
Bytomskie” nr 162. 38413

POSZUKUJĘ do wynajęcia na okres 
roku kawalerkę lub samodzielny po
kój w centrum Bytomia. Częstocho- 
wa, telefon 531-13 do 17. 38142

POLONEZA 1500 (1978) po remoncie 
sprzedam. Radzionków ul. Nakielska 
12, telefon 86-68-48 (18—20). 38440

MOPSA szczenię rodowodowe sprze
dam. Telefon 81-78-73. 38439

ZAKŁAD Wod.-Kan. zatrudni insta
latorów 1 spawaczy. Telefon 81-51-40.

38431
ZATRUDNIĘ w pralni rencistkę na 
pół etatu. Telefon 86-35-40, godz- 
13—17._______ L_____________ __________ 38436

ZATRUDNIĘ malarzy, pracowników 
do rozbiórki. Bytom. Pułaskiego 28/10-

38433

SPRZEDAM telewizor kolorowy ra' 
dziecki. Telefon 81-37-03. 38433

KIOSK warzywa — owoce w cen'
trum Bytomia sprzedam lub żarnie' 
nię na malucha. Oferty „Życie Bv' 
tomskie” 160 38431

ZAMIENIĘ 3.5 pokoju 110 m kw. sti' 
perkom fort 1 p. na 3 małe pokoi* 
w tej dzielnicy Bytom Roosevelt,» 
telefon 81-96-14. 38431

SPRZEDAM trzy suszarki do zakład* 
fryzjerskiego. Telefon 81-97-94 god» 
7—15. 3842*1

SPRZEDAM pianino. Telefon 8l-9T-*j 
godz. 7—15. 3842'

SPRZEDAŻ pustaków Ackerman» 
dachówki cementowej zwykłej ora* 
karpiówki barwionej. Friedtand*f: 
Katoxvice-BrynÖw. Brygadzistów \ 
(obok stacji PKP Brynów). fi"

AUTOPOSRBDNICTWO Piekl
81-43-58. 3842*

ZYCIE BYTOMSKIE — tygodnik Robotniczej Spółdzielni Wydawni
czej „Prasa-Ksiąźfca Ruch” Wydawca: Śląskie Wydawnictwo Prasowe 
RS w ..P-K-R" 40-096 Katowice ul Młyńska l Redaguje zespół w skła 
dzie Marta Ettmayer Maksymilian Fleischer (redaktor naczelny 
Krzysztof Makowski. Ilona Saft Jacek Stawiarski, Maria Strugała 
(sekretarz redakcji) Maciej Kański (inspektor ogłoszeniowy) Ad ref 
redakcji- ul Powstańców Warszawskich 15'. 41-902 Bytom Numery te 
lefonów: redaktor naczelny 81-44-15 sekretariat 81-06-79 dziennikarze 
81-26-63'

Ogłoszenia przyjmuje się codziennie w godz 9—15: w soboty (z wy
jątkiem wolnych od pracy) od 9 do 13 Materiałów nie zamówionych 
rnfiDkcja nie zwraca Za treść ogłoszeń redakcja nie odpowiada Druk 
RSW „Prasa-Ksiąźka-Ruch” Prasowe Zakłady Graficzne, ul. Liebknech 
ta 22 40-083 Katowice.
Nr tam. 2948-12/88 Nakład 29.856 C-*3

ZYCIE BYTOMSKIE STR. 6
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GÓRNICZE ZÄKiADY DOLOMITOWE
W BYT05HU

zatrudnią natychmiast 
następujących pracowników

w Dziale Inwestycji

- INŻYNIERA LUB TECHNIKA BUDOWLANEGO
- INŻYNIERA LUB TECHNIKA MECHANIKA
- EKONOMISTĘ Z WYŻSZYM LUB ŚREDNIM 

WYKSZTAŁCENIEM
oraz w Dziale Zaopatrzenia

- 3 SPECJALISTÓW ZAOPATRZENIA
Stawki wynagrodzenia zgodne z porozumieniem zakładowym.
informacji udziela Dział Kadr i Szkolenia, telefon 85-22-11, 
268.

wcwrt.

159kr

PRZEDSIĘBIORSTWO 
HURTU SPOŻYWCZEGO 
O/W W KATOWICACH 
HURTOWNIA W BYTOMIU

zatrudni natychmlast 
na terenie miasta Bytomia 

pracowników na stanowiskach:

• KIEROWNIKA PAWILONU 
SPOŻYWCZEGO

1 ZASTĘPCY KIEROWNIKA 
PAWILONU SPOŻYWCZEGO 

■ SPRZEDAWCÓW
INFORMACJI UDZIELA DZIAŁ SPRAW PRACOWNICZYCH, 

BYTOM, UL MONIUSZKI 9, TELEFON 81-35-89. 163kr

MIEJSKI ZARZĄD BUDYNKÓW MIESZKALNYCH W BYTOMIU 
unieważnia pieczątkę o treści:

Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych w Bytomiu 
Administracja Domów Mieszkalnych 11

pl. Dzierżyńskiego 10. 164kr

WPHW OfBYTOM
ogłasza I przetarg nieograniczony 

maszyn stolarskich
— Dłutownica
•— Piła taśmowa
— Piła tarczowa
— Frezarka 

drobnowrzecionowa

cena wywoławcza 80.000 
cena wywoławczo 120.000 
cena wywoławcza 140.000

cena wywoławcza 160.000 zł

Zużycie w/w maszyn wynosi 70 procent.
Maszyny można oglądać w Dyrekcji Oddziału — Bytom, ul. Strzel
ców Bytomskich 16, Dział Administracji w godz. 7—15.
Przetarg odbędzie się w 14 dniu po ogłoszeniu o godz. 10 w świe
tlicy Oddziału przy ul. Strzelców Bytomskich 16.
Przystępujący do przetargu winien wpłacić do kasy przedsiębior
stwa wadium w wysokości 10 proc. ceny wywoławczej“ najpóźniej 
w przeddzień przetargu do godz. 13.
Przedsiębiorstwo zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu 
bez podania przyczyn.

161kr

MIEJSKI ZARZĄD BUDYNKÓW 
MIESZKALNYCH W BYTOMIU

ogłasza przetarg na wykonanie

ROBÓT DEKARSKICH
na niżej podanych 

budynkach mieś z ka In ych
— 28 Stycznia nr 10
— Mickiewicza nr 11

— 1 Maja nr 22
— Powstańców Warszawskich 

nr 32
—- Chrzanowskiego nr 19

— Chrzanowskiego nr 5
— 1 Maja nr ?9

— Jainty nr 38
— K. Miarki nr 20 

Katowicka nr 20

— Rzeźnicza nr 5 
Podgórna nr 10

— Żeromskiego nr 3
— Wolności nr 37

— Niemcewicza nr 4
— Krzywoustego nr 4. 8. io
— Dzierżyńskiego nr 33
— Wolności nr 69 
— Wolności nr 5
— Strzelców Bytomskich nr 13 
— Fałata nr .12

^formacji w zakresie wykonawstwa robót udziela Dział Umów, Złe- 
i Kalkulacji (pokój nr 17), tel. 81-80-21, wewn. 25.

°° przetargu zaprasza się przedsiębiorstwa państwowe, spółdziel- 
^Ze i warsztaty prywatne dysponujące własnymi materiałami bu
dowlanymi.

ferty w zalakowanych kopertach należy składać w sekretariacie 
, 4Bm (pokój 27). Termin składania ofert upływa w 14 dniu od da- 
!» ukazania się ogłoszenia w prasie.
w zastrzega sobie prawo dowolnego wyboru oferenta lub unie- 

ożnienio przetargu bez podania przyczyny.
162kr

USŁUGOWA SPÓŁDZIELNIA PRACY
W TARNOWSKICH GÓRACH UL KACZYNIEC 12

zatrudni natychmiast na korzystnych warunkach:

t INSPEKTORA D/S BHP
• INSPEKTORA D/S ZAOPATRZENIA 
s OPERATORA SĄM0CH0DU

STAR - ZWYŻKA
• OPERATORA SPYCHARKO - KOPARKI

„BIAŁORUŚ”
• KIEROWCĘ Z II KATEGORIĄ PRAWA JAZDY
Informacji udziela Dział Kadr, telefon 85-20-55 do 7, wewn. 36 165kr

MIEJSKIE PRZEBSIEIIORSIWO TECHNIKI SANITARNEJ 
W BYTOMIU, UL I. KilŻAIA 51

Z‘utrudni natychmiast:

:

■ KIEROWNIKA WARSZTATU SAMOCHODOWEGO
wymagane kwalifikacje: wykształcenie wyższe techniczne, 2 lata praktyki łub wykształce
nie średnie techniczne i 6 lat praktyki,

■ MISTRZA WARSZTATU
wymagane kwalifikacje: wykształcenie średnie techniczne i 4 lata praktyki w danej spe
cjalności

■ KONTROLERA TECHNICZNEGO
wymagane kwalifikacje: wykształcenie średnie techniczne i 2 lata praktyki w zawodzie 

Przedsiębiorstwo oferuje: place wg zakładowego systemu wynagradzania, dodatek za staż pro
cy, gratyfikacje jubileuszowe oraz ekwiwalent za deputat węglowy.
Szczegółowe informacje na temat warunków pracy i płacy do omówienia w Przedsiębiorstwie, 
ul. J. Kużaja 51, Bytom-Radzionków, telefon -81-17-19 oraz 86-62-57. 166kr

ŻYCIE BYTOMSKIE STR. 7



KRZYŻÓWKA NR 37
ZNACZENIE WYRAZÓW

POZIOMO: 6. główna tętnica w organizmach ssaków, 9. zwy
czajny opryszek, 10. żelazo tila huty, 11. kiedyś będzie kelnerką, 
12. nie przestrzega prawa, 14. nad poprzeczką, 16. znakomity 
skoczek wśród owadów, 17. przysposobienie do czegoś, 20. odłu
pany kawałek drewna, 23. liczba dziesiętna, 25. do skoków na 
nartach, 26. silne wrażenie spowodowane zaskakującym wydarze
niem, 27. za lodołamaczem, 29. przyprawa pospolita na Węgrzech, 
31. do wyrąbywania ścieżki w buszu, 32. tajemnicze praktyki, 
33. utuczone zwierzę, 36. zabawka w piaskownicy, 37. powiększo
na tarczyca, 38. mapa konturowa.

PIONOWO: 1. rodzaj przyczepy, 2. zapalenie błony śluzowej 
Oskrzeli, 3. tworzywo sztuczne sklejone z tkaniną, 4. trzech in
strumentalistów, 5. nietaktownie się zachowuje, 7. jedna z pod
stawowych form bytu materii, 8. umożliwia toczenie, 13. tkanina 
do obijania mebli, 15. drobny handlarz. 18. inaczej sklejka, 19. 
dziarski młodzian. 21. odprowadza wodę z dachu-, 22. dziki pies 
za oceanem, 23. sieć rozpięta na kabłąkach, 24. drapieżny owad, 
28. w dawnym wojsku pułk piechoty, 30. nowy świat odkryty 
przez Kolumba, 31. nawierzchnia drogi z dwu uwałowanych 
warstw tłucznia. 34. pożytek po żniwach, 35. ozdobny kamień zwa
ny też tytanitem.

ßff&röd czytelników, którzy w ciągu siedmiu dni nadeśią pra- 
„Widiowe rozwiązanie krzyżówki, rozlosowane zostaną nagrody, 
jłtoewląeante krzyżówki prosimy nadsyłać pod adresem: Życie By-' 
^emskie ul. Powstańców Warszawskich 15 Bytom z dopiskiem 
t»rzy adresie: Krzyżówka nr 37.

ROZWIĄZANIE KRZYŻÓWKI NR 36
i POZIOMO: papirus, czkawka, balon, okład, smok, twór, cze
ta druk, platyna, kontakt, Wda, perta, kogut, tor, rabunek, sien- 
«tk, architekt gaza skok ameba elita smakosz tempera.
I PIONOWO: podstęp, Irak, synteza, chodnik, agat, antrakt, bom- 

;ba, dwója, napad, czytelnia, konsument, wat. akr, odpis, rozgłos, 
"iłu-rza, kucharz, szelest, nauka, kaskada, amok, stęp.

ZDOBYWCY NAGRÓD
. Za prawidłowe rozwiązanie krzyżówki nr 34 nagrody otrzymu
ją: Ewa Pawlik. Ruda Sl. ul. Pstrowskiego 29 oraz Mirosław 
Serwatka Ruda Sl. ul. Norwida 24/30.

Książki wysyłamy pocztą.

PONIEDZIAŁEK, 12 WRZEŚNIA 

Program 1
16.20 Dt — wiadomości # 16.25 Dla
młodych widzów: Pożegnanie lata # 
17.15 Teleexpress # 17.30 Polonia Re- 
stituta (3) O 18.30 Laboratorium #
18.50 Dobranoc # 19 Echa stadionów 
# 19.30 Dziennik tv # 20 Teatr tv 
„Wesele” # 22.05 Tam gdzie diabeł
umiera — film dokum. # 22.40 Dt — 
komentarze.

Program 2
18 Program lokalny e 18.30 Antena e
19 Galerie świata „Sztuka zdobnicza
XIX wieku” — film dok. 9 19.30
XIII Festiwal Muzyczny w Krakowie
• 20 Igrzyska gwiazd — relacja ze 
Stadionu X-lecia w Warszawie # 21 
Dalekie a bliskie — o Józefie Pił
sudskim rozmawiają prof. prof. Ja
nusz Pajewski i Antoni Czubiński #
21.30 Panorama dnia # 21.45 Zmyśle
nia @ 22.05 Biografie. Izaak w Ame
ryce # 23 Wieczorne wiadomości.

WTOREK, 13 WRZEŚNIA

Program 1
9.30 Domator O 9.35 Domowe przed
szkole e 10.10 Dt — reforma gospo
darcza 9 10.25 „Złote obrączki” ode. 7
# 11.25 Domator 9 16.20 Dt — wia
domości # 16.25 Dla młodych wi
dzów: Potrzebny chłonak e 16.50
Wyprawy profesora Ciekawskiego — 
program dla dzieci # 17.15 Teleex
press # 17.39 Prosty rachunek 9
17.40 Gazeta rolnicza # 18.10 Telewi
zyjny informator wydawniczy #
18.30 Klinika zdrowego człowieka #
18.50 Dobranoc 9 19 Kram — maga
zyn konsumenta # 19.30 Dziennik tv 
20 „Złote obrączki” # 21 konferen
cja prasowa rzecznika rządu # 21.30 
„Bliskość utworu” 9 22 Zawsze po 
dwudziestej pierwszej 9 22.40 Dt — 
komentarze.

Progam 2
18 Program lokalny # 18.30 Ojczyzna
— polszczyzna: Ketchup i Muppet
Show 9 19 Magazyn „102”: Festiwal 
Polskich Filmów Fabularnych — 
Gdańsk 88 # 19.30 „Stojan- i Rumiana” 
film dok. # 20 Non stop kolor
— magazyn rozrywkowy # 21 Pow
tórka z historii: Generał Władysław 
Anders # 21.30 Panorama dnia #
21.45 „Kryjówka” # 23.20 Wieczorne 
wiadomości.

ŚRODA, 14 WRZEŚNIA

Program 1
9.30 Domator # 9.35 Domowe przed
szkole e 10 Dt — wiadomości #
10.10 Szkoła dla rodziców # 10.20 Go
dziny szczęścia # 11.35 Domator #
16.10 Dt — wiadomości o 16.15 Loso
wanie Express i Super Lotka # 16.25 
Tik-Tak # 17.15 Teleexpress • 17.39 
Reportaż z przeszłości # 18 Podob
nie a jednak inaczej — reportaż #
18.20 Dawniej niż wczoraj # 18.5«
Dobranoc # 19 Sejmowe spotkania #
19.30 Dziennik tv # 20 „Dziwna gra”
— film fab. # 21.55 Klub miedzy-, 
narodowy # 22.35 Wyniki Totalizato
ra Sportowego # 22.40 Dt — komen
tarze.

Program 2
18 Program lokalny # 18.39 Studio 
sport # 19 Magazyn # 19.30 W
clenia gier diamentowych — repor
taż # 20 Sala pełna wspomnień #
20.40 Studio sport # 21.30 Panorama
dnia # 21.45 W kim się kocha Da
wid” film fab. 23.20 Wieczorne
wiadomości.

CZWARTEK. 15 WRZEŚNIA 

Program l
9.3« Domator # 9.35 Domowe przed
szkole s 10 Dt — wiadomości •
10.10 Domator dla dzieci # 10.20 Ber
gerac ode. 2 9 11.10 Domator #
16.20 Dt — wiadomości # 16.25 Kwant
dla młodych widzów # 17.15 Teleex- 
nress # 17.30 Wojskowy program
historyczny: Ostatni lot 9 17.55 Re-

WODNIK (21 1 — 19 II)

Czeka Cię niezwykle intensyw
ny tydzień. Wiele nowych spraw 
zawodowych i niemało proble
mów. Staraj się zachować spokój 
i nie denerwować ani ewentualny
mi terminami, ani też innymi niż 
Twoje poglądami otoczenia na 
sprawy, A ponieważ umiesz za
chować umiar i podejmujesz 
sprawy po namyśle — nie będzie 
źle
RYBY <20 II — 20 III)

Na początku nowego tygodnia 
trochę kłopotów domowych, ale 
nie znaczy to, że ten tydzień nie 
będzie dobry. Przeciwnie intere
sujący i udany. Musisz jednak 
zwalczyć skłonność do działania 
w pośpiechu, do irytacji 1 nie 
prowadź z nikim niepatrzebnej 
wojny. Wtedy doprowadzisz 
wszystko do normy, a zyskają na 
tym i Ty, i otoczenie.

BARAN (21 III — 20 IV)

Trochę niepokojący to będzie 
tydzień, ale jeszcze większa bę
dzie radość — szczególnie zaś 
radosne będą wydarzenia w dru
giej połowie tego tygodnia. Naj* 
prawdopodobniej rozstrzygnięta 
zostanie sprawa, która spędzała 
ci sen z oczu. Nie spiesz się 
zbytnio i nie denerwuj, a Twoje 
samopoczucie się poprawi.

BYK (21 IV — 20 V)

Nowy tydzień niesie z sobą 
dużo przeróżnych zajęć, a także 
przeżyć. Jeśli w pracy te nowe 
zadania przygotujesz niezwykle 
starannie, przeanalizujesz punkt 
po punkcie, sukces murowany. 
Atuty, które masz w ręku wzma
cniają widoki tego sukcesu i 
następnych. Dobrze się też skła
da, że nareszcie jesteś do wie
lu spraw nastawiony optymisty
cznie.

BLIŹNIĘTA (21 V — 22 VI)

Nowy tydzień — to nowe pla
ny. Niestety także i trochę kło
potów pozostałych z ubiegłego 
tygodnia. Nie wyolbrzymiaj ich, 
a wtedy nie tak trudno będzie 
się z nimi uporać. Zrzuć z sie
bie złe przewidywania — na
prawdę niepotrzebnie się nimi 
zadręczasz. Przed Tobą w tym 
tygodniu wiele pracy. Ty to je
dnak lubisz — więc nie ma się 
czego obawiać.

HOROSKOP
11-18 IX 88

RAK (23 VI — ^ tu,
Nie przywiązuj wiele wagi do 

codziennych kłopotów i trudno
ści, a wtedy nowy tydzień oka
że się wcale miły i żadna nowa 
sprawa, żadne nowe zadanie nie 
zdołają Cię wytrącić z równowa
gi. Czeka Cię niemało pracy, ale 
wszystko pójdzie dobrze. Twoje 
finansowe kłopoty wkrótce miną.

LEW (23 VII — 22 VIII)
Nadchodzący tydzień — to dni 

bardzo intensywnej pracy. Nowe 
zadania rozwiązać musisz nie
zwykle dokładnie, ba — precy 
zyjnie, jak zegarmistrz, a wszy
stkie z nimi związane twoje 
wystąpienia muszą być bardzo 
delikatne. W rozmowach z in
nymi pozwól im mówić o sobie, 
Staraj się uważnie słuchać i nie 
wysuwaj siebie na plan pierw
szy.
PANNA (23 VIII — 23 IX)
Dobry Cię czeka tydzień — nie
jedna podczas niego dla Ciebie 
szansa, ale tym szansom sam mu
sisz dopomóc, by były dobrymi. 
Nie zapomnij o uśmiechu na 
twarzy — to broń, która merte 
zdziałać dużo dobrego. Natural.

nie uśmiechu na co dzień, nie 
«tylko od święta. Z uśmiechem też 

przyjmij wiadomość, która bę
dzie tak nieoczekiwana, że... mo
gła by trochę zdenerwować. 
WAGA (24 IX — 22 X)

Miły przed Tobą tydzień. Każ
dy jego dzień może otworzyć 
wielkie możliwości. Patrz jednak 
na swoje otoczenie, mając bez
ustannie oczy otwarte. Realnie 
też staraj się ocenić różne spra
wy, które wcale nie są takie nie
dobre, jak Ct się wydaje. Jeśli 
wyjeżdżasz na urlop -— przed to
bą interesujące dni.

SKORPION (23 X — 22 XI)
Masz na ten tydzień mnóstwo 

planów i każde zamierzenie 
chciałbyś natychmiast zacząć re
alizować. Zastopuj trochę — 
spóirz na tvch, którzy z Tobą 
mają współpracować. Może im 
nie odpowiada takie działanie, bez 
dokładnego rozpoznania sprawy, 
bez jej dokładnego, krok po kro
ku. przeanalizowania. I może to 
oni właśnie mają rację.

STRZELEC (23 XI — 21 XII) 
Wprawdzie patrzysz w nadcho

dzący tydzień z wielkim scepty
cyzmem — mimo to będzie jed
nak on nie tylko wielce intere
sujący, ale i trudny. Pod jednym 
wszak warunkiem, że nie bę
dziesz czekać, aż pewne spra
wy podsunie Ci się pod nos, lecz 
tv pierwszy je spostrzeżesz i 
pierwszy dobierzesz im się do 
skóry. Nie bój się nowych pomy
słów,
KOZIOROŻEC (22 XII — 20 I) 

Wiele w tym nowym tygod
niu czeka Cię propozycji. Wiele 
też możliwości. Nie licz jednak 
na jakieś nadzwyczajnie wielki 
zysk, bo to może Cię skusić do 
poczynienia wydatków, których 
będziesz żałować. Nie patrz też 
na wszystko tylko pod kątem 
własnych interesów. Nieprzyjem
ny to rys charakteru.

fleksje — magazyn państw socjali
stycznych # 18.» Sonda * 13.50 Do
branoc # 19 Teraz — tygodnik go
spodarczy S 19 30 Dziennik tv # 20 
„Bergerac” ode. I # 21.05 Pegaz a
21.45 Siadami pleriestrojki # 22.10
Wódko pozwól żyć e 22.40 Dt — 
komentarze.

Program 2

17.30 Rodzice i dzieci * 18 Program
lokalny • 18.30 ABC •— teleturniej
językowy a 19 Magazyn „102”: Festi
wal Polskich Filmów Fabularnych — 
Gdańsk 88 # 19.30 II Spotkania Tea
trów Wizji i Plastyki — reportaż # 
20 Międzynarodowy Festiwal Cyrko
wy — Monte Carlo a 21 Ekspres re
porterów • 21.30 Panorama dnia #
21.45 Kino studyjne „Dwójki” # 23 
Wieczorne wiadomości.

PIĄTEK, 16 WRZEŚNIA

Program 1

9.30 Domator # 9.35 Domowe przed
szkole # 10 Dt — wiadomości #
10.10 Dt — reforma gospodarcza • 
10.23 „Wrak” — film fab. # 11.50 Do
mator # 16.20 Dt — wiadomości # 
16.25 Dla młodych widzów # 16.50
Dla dzieci Pankracy # 17.15 Tele
express e 17.30 Za kierownicą #
17.50 Wokół Kanclerza program pu
blicystyczny # 18.15 Laur Olimpij
ski • 13.50 Dobranoc # l# Monitor

PROGRAM 
_ TVP_

rządowy S 19.30 Dziennik tv # 20 
Telewizyjny Teatr Rozmaitości „Pa
pierowy kochanek” # 21.30 Czas — 
magazyn publicystyczny # 22 Shir
ley Bassey — recital # 22.40 Dt — 
komentarze.

• 9.10 Studio Olimpijskie — otwar
cie, eliminacje turnieju bokserskie
go, skoki do wody a 14 Skierniewi
ce — święto kwiatów, owoców i wa
rzyw — reportaż # 16.35 Losowanie 
Dużego Lotka # 16.45 Skierniewice — 
święto kwiatów, owoców i warzyw
• 17.15 Teleexpress • 17.30 70 — pro
gram dokumentalny a 18.20 Skier
niewice — święto kwiatów, owoców i 
warzyw a 18.35 Butik — magazyn 
Grażyny Szczęśniak a 19 Dobranoc
• 19.10 Z kamerą wśród zwierząt # 
19.30 Dziennik tv # 20 „Mężczyźni wo 
lą blondynki” — film fab. # 21.30 Ty
dzień w polityce — komentuje Ka
rol Szyndzielorz a 21.45 Studio olim
pijskie • 23 Dt — wiadomości # 
23.10 Anegdoty teatralne l£ora Śmia
ło wsk i ego a 23.15 Kino Sensacji: 
„Śmiertelny pościg” — film fab.

Program 2

14.30 Małe kino: „Bogowie, ludzie,
zwierzęta” film dok. # is Zwierzęta 
świata # 15.30 5—10—15 — program
dla dzieci i młodzieży # 16.50 Turniej 
miast: Płońsk — Rawicz # 17.50 Pol
ska Kronika Filmowa a 18 Program 
lokalny a 18.30 Turniej miast a 19.30 
Alfa i omega # 20 Studio sport # 
20.45 .Pory roku” Piotra Czajkow
skiego — na fortepianie gra Maria 
Korecka-Soszkowska a 21.30 Panora
ma dnia a 21.43 „Zmienne losy ka
pitana Lancastera i Chubbie Miller”' 
— serial # 22.30 Festiwal Filmów Fa
bularnych — Gdańsk 88 a %2.50 Wie
czorne wiadomości a 22.55 Studio 
Warszawskiej Jesieni.

NIEDZIELA. 18 WRZEŚNIA

Program l 1

9 Dt — wiadomości # 9.10 Studio
olimpijskie # 14 Telewizyjny koncert 
życzeń # 14.55 Fotomagazyn # 15.15 
W kamiennym kręgu # 17.15 Tele-
express • 17.30 Polityka, politycy #
18.10 Marek Sierocki zaprasza # 18.30 
Antena • 19 Wieczorynka # 19.30
Dziennik tv # 20 Komediantka #
20.55 Siedem dni na świecie # 21.05 
Telewizyjny film dok. „Hasior” #
21.45 Studia olimpijskie e 23.45 Wyni
ki Totalizatora Sportowego • 23.50
Dt — wiadomości.

Program 2

9.55 Przegląd tygodnia — program 
dla nieslyszących # 10.30 „Kome
diantka” # 11.25 Wojskowy film do-

Program 2

18 Program lokalny % 18.30 Polak w 
przyrodzie — reportaż # 19 Wzrocko- 
wa lista przebojów # 19.30 Dookoła
świata # 20 Inaguracja XXXI Mię
dzynarodowego Festiwalu Muzyki 
Współczesnej „Warszawska Jesień” 
# 21.30 Panorama dnia # 21.45 Bo
son oga Contesa — film # 23.50 Wie
czorne wiadomości # 23.55 Telewizja 
nocą

SOBOTA, JT WRZEŚNIA 

Program l

2.00 Studio Olimpijskie: Otwarcie
Igrzysk Seul 88 » S Dt — wiadomości

kumentalny: Krojanty # 11.55 Jutra 
poniedziałek # 12.15 Program dnia • 
12.29 Turniej miast: Płońsk — Rawicz
# 13.20 Program rzecznika praw oby
watelskich prof. Ewy Łętowskiej # 
14.05 Kino familijne: Profesor QED
# 15.05 Turniej miast # 18.05 Bliżej
świata — przegląd telewizji sateli
tarnej # 17.35 Turniej miast # 18.3# 
Studio olimpijskie # 20.45 Panorama 
dnia # 21 XXXI Międzynarodowy Fe
stiwal Muzyki Współczesnej — „War
szawska Jesień 88” — Krzysztof Pen
derecki „Czerna maska” # 22.9#
Wieczorne wiadomości.

Zobaczycie w kinie

»Powrót na Ziemie«
<-•

W latach 1966—1969 w USA 
powstała najpopularniejsza w 
dziejach telewizji seria science- 
-fiction — „Star Trek”, składają
ca się z 79 godzinnych odcinków. 
Jej ogromne powodzenie spowo
dowało realizację czterech fil
mów kinowych, z których dopie
ro czwarty, ostatni z tej serii 
(zakupy ostatnich serii to praw
dziwe kuriozum polskiego dystry
butora i komisji zakupów, wy
starczy przypomnieć „Superma
na ni”), trafia na nasze ekrany. 
Jest nim obraz Leonarda Nimoya 
„Powrót na Ziemię".

Fabuła traktuje o załodze ko
smicznego statku z XXIII wie
ku, którego bohaterowie cofają 
się w czasie w wiek XX, aby 
uratować ginące wieloryby, po
szukiwane przez jakąś nieznaną 
cywilizację. Sympatyczne kolo
sy, które są tak bezlitośnie tę
pione przez współczesnego nam 
człowieka, okazują się być nie
zbędne dla naszych kosmicznych 
krewniaków, żyjących właśnie w 
odległym XXIII stuleciu. Celem 
przemyślanej akcji gości z za
światów, jest muzeum morskie 
w San Francisco, gdzie przeby
wa ostatnia już para tych giną
cych ssaków. Przybywa tam 
doktor Spock dowódca statku i 
jego załoga. Dobrze, że tam, bo 
gdyby dzielna kompania doktora 
Spocka szukała zdrowych śledzi

w Zatoce Puckiej nie byłoby 
żadnych szans na happy end, a 
tak jest szansa na ratunek i 
przeniesienie w przyszłość ostat
nich egzemplarzy gatunku. Wy
konanie zadania ułatwia przyby
szom pani biolog, która także 
pragnie uratować te sympatycz
ne zwierzątka przed nienasyco
nymi nigdy wiełorybnikami. Jej 
pomóc wynika też z innej pro
zaicznej przyczyny. Sympatyczna 
pani biolog zadurzyła się bez pa
mięci w miłym i przystojnym 
dowódcy kosmicznego pojazdu. A 
na opętańczą miłość kobiety nie 
ma podobno żadnego lekarstwa.

„Powrót na Ziemię”, ta bajka 
z morałem ekologicznym, pozwa
la na satyryczne ukazanie nasze
go „wieku barbarzyństwa” i na
daje nieoczekiwaną aktualność 
tej zabawie science-fiction. Trzy 
czwarte filmu rozgrywa się 
współcześnie, co oznacza niezbi

cie, że znana firma Industrial 
Light and Magic In nie bardzo 
się wysiliła. Niewątpliwie rzecz 
wyehowawczo-ekologiczna, obej
rzeć można, ale wszystko jest 
przeciętne, od pomysłu do ak
torstwa. I o tym fakcie wszyst
kich wybierających się na ów 
film informuję lojalnie. Wystę
pują: William Shanter, Leonard 
Nimoy, De Forest Kelly, Cathe
rine Hicks, Mark Lenard i inni- 
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